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imperatyw 
Imperatyw to tryb rozkazujący czasow-
nika. Mówi: idź, zrób, pokaż, bądź… 
Dyktuje nam zadanie do wykonania. 
Imperatyw nie przyjmuje odmowy – 
bo wprost nazywa społeczno-moralny 
obowiązek, powinność lub normę bez-
względną i bezwarunkową. W naszym 
systemie wartości pojawia się jako nad-
rzędna zasada, wymagając w postawie 
życiowej czujności i uwagi wobec tego, 
co w powszedniości przemyka bezgło-
śnie. Imperatyw będzie nakłaniał do 
zabrania głosu i domagał się wyrażenia 
sprzeciwu wobec wyzysku, zniewagi 
i niesprawiedliwości. „Każdy kryzys jest 
szansą” – głosi tytuł hymnu szabrowni-
ków, społecznych radykalistów i wiemy, 
że ich gniewne, bezpańskie głosy nie 
rozpłyną się w ciszy.

Zdradzająca lęk przed obywatelskim 
nieposłuszeństwem metafora choroby – 
społecznej zarazy – nie została skutecz-
nie wytruta od czasów kolonialnych. 
Trąd szerzy się dziś równie prędko jak 
cholera na Haiti zaimportowana niegdyś 
przez powstrząsowe „siły pokojowe”.  

Współcześnie przybiera formę trądu 
ikonicznego, narosłego na naskórku 
nietolerancji, wrogości i wykluczenia, 
lęku przed skażeniem Innym. Z tej dość 
mrocznej wizji czasów społecznego ra-
bunku i postkolonialnych nierówności 
artyści dwóch wystaw, które prezentuje-
my w Galerii Bunkier Sztuki, prowadzą 
nas w nowe porządki – tytułowe „nowe 
regiony świata”. Istnieją w nich mię-
dzygatunkowe stworzenia przekracza-
jące granice świadomości, historyczni 
bohaterowie, płynne tożsamości, wiara 
w moc sprawczą i siłę natury. W zgieł-
ku artykułowanych roszczeń, dochodząc 
sprawiedliwości i równości, artyści  
znajdują także momenty wspólne, mo-
menty dzielenia się, wymiany, obdaro-
wywania, budujące nowy ład świata.

Magdalena Ziółkowska
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…wkraczamy teraz wszyscy w nowy region świata, który 
rozciąga swe terytoria na wszelkich znanych nam 
i możliwych do wyobrażenia przestrzeniach, a którego 
błędne wędrówki i mroki potrafili przewidzieć tylko 
nieliczni.

Édouard Glissant1

W 1890 roku Józef Teodor Konrad Korzeniowski obejmu-
je komendę parowca płynącego po rzece Kongo. Parowiec 
wyładowany kością słoniową i kauczukiem nosi nazwę 
Król Belgów. To podwójne, realne i symboliczne narzędzie 
kolonialnej władzy.

Niewiele jest powieści, które rodziłyby tak przeciwstawne 
interpretacje jak Jądro ciemności powstałe na kanwie tej 
żeglugi. Dla jednych Conrad należy do pierwszych kryty-
ków kolonialnego okrucieństwa. Inni, jak Chinua Achebe 
czy Edward Said, widzą w jego powieści, poza krytyką 
kolonialnych metod, potwierdzenie fundamentów kolo-
nialnego paradygmatu.

Fundamenty te sprowadzić można do przekonania, że ludz-
kość dzieli się na niezmienne, ściśle odrębne grupy, i gru-
pom tym przypisać można większą lub mniejszą wartość. 
Historia dokonała licznych zwrotów – wydawało się, że 
wzięły górę inne narracje, oparte na równości. Kolonial-
ny wzorzec w rozmaitych wcieleniach powraca jednak 
do dziś, rozsiewając na nowo swe toksyczne ziarno. Jego 
reperkusje odczuwamy wszyscy.

Wiara w statyczne, jednoznaczne tożsamości; świat zorgani-
zowany przez nieprzekraczalną dychotomię „ja” i „obcy”; 
wyobrażenia radykalnej inności, które wyłączają drugie-
go człowieka z naszej wspólnoty moralnej – to wszyst-
ko badają i podważają obecni na wystawie Nowy region 
świata artyści z Afryki, Europy, Karaibów i obu Ameryk, 
przestrzeni połączonych diasporyczną historią Czarnego 
Atlantyku.

Konstrukcja „Afrykanina” wyznaczała skrajny punkt euro-
pejskiej wizji kolonialnej, jej paroksyzm. Opierała się na 
wynalazku rasy. „Rasa nie jest jakimś faktem biologicz-
nym. Produkowana jest przez politykę” – przypomina  
Éric Fassin. „Do czego służy? Usprawiedliwia traktowanie 
istot ludzkich w sposób nieludzki”2. „Europa” i „Afryka”,  
„biały” i „czarny” stanowiły najbardziej symboliczne 
opozycje w kolonialnym wzorcu, głęboko zakorzenionym 
także w polskiej kulturze (jak wskazuje np. Janek Simon, 
Reakcje artysty na okładki „Morza”; analiza za pomocą skon-
struowanego samodzielnie galwanometru). Nietrudno jednak 
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dojrzeć w nich również model pomagający zrozumieć 
inne systemy dominacji, dehumanizacji i eksploatacji, nie 
tylko dawne, lecz i dzisiejsze. Od mechanizmów neoli-
beralnego kapitalizmu, czyniących człowieka na nowe 
sposoby towarem, po wszystkie schematy przemocy, w 
których przywilej ściera się z wykluczeniem, a nostalgia 
za hegemonią zderza ze wspomnieniem krzywdy.

Jak zauważał Frantz Fanon, kolonia stanowiła maszynę do 
segregacji. Język hegemonii to język podziału. Oto więc 
pierwszy dylemat – jak mówić o hegemoniach dawnych 
i współczesnych, aby nie wzmacniać na nowo tych barier, 
których struktury chcieliśmy rozmontować? Aby wśród 
jednych widzów nie podsycać podniecającego – choć-
by nie w pełni uświadomionego – poczucia wyższości, 
a wśród drugich nie pogłębiać poczucia stania na skazanej 
pozycji, na zawsze już w pozycji ofiary?

Urodzona w Niemczech artystka Christine Meisner ucieka 
się do elegii, gatunku zbudowanego na poszanowaniu. 
O historii rasistowskiego terroru na południu USA nie 
mówi wprost, za pomocą obrazów przemocy, ale otwie-
ra przestrzeń kontemplacji i żałoby. Filmując miejsca 
związane z tą historią, wskazuje na uderzający brak jej 
śladów w pejzażu. Pamięć cierpienia Meisner odnajduje 
w ludzkich opowieściach i w takich formach twórczości 
jak blues.

Inni artyści, przeciwnie, biorą na warsztat treści produkowa-
ne przez wieki z pozycji władzy – archiwum pełne zapi-
sów zależności i stereotypów utrwalających nierówność. 
Sięganie doń wiąże się jednak z ryzykiem. Czy można 
mieć pewność, że wpisane w nie opresyjne działanie nie 
zwycięży nad intencją badawczą czy krytyczną?

Reakcje na obrazy dominacji bywają bowiem złożone. Oburze-
nie wcale nie wyklucza – nieświadomej może – pokątnej 
przyjemności czerpanej z widoków cudzego podporządko-
wania. Potępiwszy spektakl, możemy sycić nim oczy.

Nie sposób jednak, jak pisze Judith Butler, przepracować 
traumy inaczej niż poprzez trudną pracę wykuwania przy-
szłości z materiałów, które są siłą rzeczy nieczyste3. Arty-
ści uczestniczący w wystawie szukają sposobów badania 
toksycznych ambiwalencji tak, by nie puszczać na nowo 
w ruch ich maszynerii.

Do wszystkich tych kwestii podchodzą zarazem z indywi-
dualnych, odmiennych perspektyw. Pojawia się tu drugie 
istotne pytanie – czy każdy ma równe prawo mówić  
o doświadczeniu opresji? Jak pozycja, z której zabiera  
głos twórca, wpływa na sens jego pracy?

W klasycznym eseju Artysta jako etnograf Hal Foster zauwa-
żał4, że łatwo ulec pokusie, by przemawiać w miejsce 
zmarginalizowanych „innych”, w ten sposób nie tylko 
nie dopuszczając ich do głosu, ale także podkreślając 
przepaść między ich milczeniem a własną postawą nosi-
ciela prawdy. Spory, jakie wybuchają na przykład w USA 
wokół kontrowersyjnych prac białych artystów na te-
mat czarnego doświadczenia, wynikają z realnej historii 
nieustających zawłaszczeń. Homi Bhabha, mówiąc o do-
świadczeniu kolonialnym, przypominał jednak, że należy 
ono zarówno do kolonizowanego, jak i kolonizującego. 
Wszystkie formy opresji, jak wszystkie formy oporu, opar-
te są na relacji. Frantz Fanon, który był psychiatrą pod-
czas wojny w Algierii, opisywał różnorodne koszty psy-
chiczne, jakie nieprzepracowana pamięć przemocy niesie 
nie tylko dla tego, kto jej doświadczył, ale i dla tego,  
kto ją zadawał.

Oczywiście te same działania artystyczne podejmowane 
z różnych pozycji mogą nabrać odmiennych sensów. Tak 
się dzieje choćby z groteską, po którą sięga Hank Willis 
Thomas. Ta potencjalnie kontrowersyjna forma czę-
sto wykorzystywana jest przez amerykańskich artystów 
pokolenia post-blackness. Ironiczne przetworzenie złowro-
giej opowieści o linczu staje się tu sposobem uwolnienia 
się od bólu, który ona zadaje, i wykazania arbitralnego 
charakteru hierarchii. W nieco podobny sposób obraża-
ne mniejszości przechwytują czasem upokarzające słowa, 
wznosząc się ponad ich raniący potencjał. Zasadnicze 
znaczenie ma tu jednak, kto mówi.

Zapewne dlatego, że każda próba przejęcia języka władzy 
dla celów krytycznych wiąże się z ryzykiem, strategia ta 
działa bardzo mocno. Kiedy można uznać, że przechwyce-
nie się powiodło? Wtedy, gdy da się powiedzieć, że praca 
odsłania dyskryminujące konstrukcje i działa na rzecz 
ich rozmontowania – nie zaś, że rozdaje na nowo te same 
role. Wymaga to czegoś więcej niż prosty cytat czy repli-
ka. Hank Willis Thomas przesuwa historię linczów we 



Christine Meisner, The Present, 2007, wideo, 38 min i 75 min.  
Dzięki uprzejmości artystki

Rachelle Mozman Solano, z cyklu Casa de Mujeres [Dom kobiet],  
2011: La piscina [Basen]. Dzięki uprzejmości artystki

Miejmy odwagę – odwagę 
wyobraźni i odwagę 
utopii – by uzmysłowić 
sobie, że ten chaos nie jest 
apokaliptycznym chaosem 
końca świata. Chaos 
jest piękny, gdy uzna się 
wszystkie jego elementy za 
równie niezbędne.

Édouard Glissant, Introduction à une Poétique du Divers,  
Paris: Gallimard, 1996, s. 72, tłum. Olga Stanisławska
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współczesny kontekst. Może dzięki temu wnieść nowe py-
tanie – jak dzisiejszy system konsumpcji powiela dawne 
schematy podporządkowania? Jean-Ulrick Désert z kolei 
przeistacza rasistowskie i antysemickie rojenia z pam-
fletów Louis-Ferdinanda Céline’a w misterną dekorację 
na porcelanowym imbryku do herbaty i wskazuje w ten 
sposób na cichą obecność zatrutych treści na wszystkich 
poziomach zachodniej kultury.

Obaj artyści obnażają zarazem istotny wątek – obsesyjną 
seksualizację „innego”. W listach Céline’a łączy ona figury 
„Żyda” i „Afrykanina”, w kulturze USA skupia się na 
czarnym mężczyźnie. Towarzyszy jej równie obsesyjna, 
mizoginiczna potrzeba kontroli nad seksualnością białej 
kobiety. Te same mechanizmy powracają dziś w fanta-
zmacie migrantów gwałcicieli (dość tu wymienić szeroko 
dyskutowaną okładkę „wSieci” przedstawiającą Europę 
jako blondynkę, której ciało szarpią ciemne męskie ręce 5).

Rzeczywistość skrywa inne oblicze. Przez wieki to biali nad-
zorcy i właściciele plantacji gwałcili czarne kobiety. Wiele 
z nich potajemnie dokonywało aborcji. Były za to okrutnie 
karane – ich ciała miały wszak produkować nową siłę robo-
czą. Joscelyn Gardner pyta o możliwość odzyskania tych 
podmiotowości wypchniętych poza kadr. Symbolicznie 
przywraca zapomnianym kobietom imiona i przypomina, 
że nie ma historii przemocy bez historii oporu.

Tam, gdzie wiele narracji zostało wymazanych, jak w USA, 
na Karaibach czy w RPA, do ważnych strategii należy 
szukanie organicznej ciągłości pamięci we własnym ciele. 
Nomusa Makhubu na swoje ciało rzuca z projektora 
dawne etnograficzne fotografie południowoafrykańskich 
kobiet, konstruowanych w kulturze europejskiej jako 
obiekt pożądania i zagrożenia, poza normą, wcielenie „ra-
dykalnej inności”. Czym są dla niej te wizerunki – obcym 
filtrem, poprzez który sama czuje się wciąż katalogowana, 
czy też spuścizną, z którą nawiązuje osobistą więź?

W centralnym punkcie na styku przeszłości i dnia dzisiej-
szego pojawia się pytanie o możliwość naprawy. Zdaniem 
Kadera Attii naprawa nie ma unieważnić przeszłości, ale 
prowadzić ku nowym formom życia. Film Attii nawiązu-
je do rozmaitych traum: niewolnictwa w USA, Zagłady 

w Europie, sowieckiego totalitaryzmu na Litwie, źródeł 
kryzysu w świecie islamu czy przeżyć dzieci imigrantów 
we Francji. Zmagania z zatartą pamięcią okazują się do-
świadczeniem, które dzielimy wszyscy. Kader Attia do-
konuje tu tego, co Achille Mbembe nazywa nieodzowną 
pracą nad tym, co wspólne, abyśmy potrafili rozpoznać 
w sobie nawzajem fragmenty jednej ludzkości6.

Odsłanianie mechanizmów dominacji jest niezbędne. A jed-
nak, by rzeczywiście podważyć hegemoniczne struktury 
wyobraźni, potrzeba właśnie jeszcze czegoś więcej. Doj-
rzenia w drugim człowieku równoprawnego podmiotu. 
Kogoś, z kim potrafimy się utożsamić.

Nie do przecenienia jest tu też konstrukcja nowych, komplet-
nie innych narracji, opisujących świat inaczej niż poprzez 
opozycje „ten sam” i „inny”, „swój” i „obcy”, „tu” i „tam”. 
Obecni na wystawie artyści wskazują na nieustające przesu-
nięcia. Przyglądają się wzorcom kulturowym, które  
od zawsze zapuszczają nowe korzenie w odmiennych, 
lokalnych kontekstach (Kader Attia, Jan Dziaczkowski, 
Marie-Hélène Cauvin). Przypominają, że krążeniu kodów 
kultury towarzyszy krążenie osób i coraz powszechniejsze 
doświadczenia diaspory i transnarodowości.

Oto na przykład Jean-Ulrick Désert – samotnie przemie-
rza Niemcy, ubrany w tradycyjne niemieckie skórzane 
spodnie, Lederhosen. Projekt, przepojony melancholijną 
ironią, nosi tytuł Negerhosen2000, a wykonane przez przy-
padkowych przechodniów zdjęcia tworzą alternatywną, 
antystereotypową ikonografię, pytając nas o nasze wy-
obrażenia tożsamości narodowej.

Dawne dyskryminacyjne konstrukcje zostały, zdawałoby się, 
w większości wyparte z oficjalnych narracji współcze-
snych państw. Trwają jednak w strukturach społecznych, 
aż po intymne układy rodzinne, a nawet sferę własnego 
ja. Paradoksy przecięć rozmaitych hierarchii – koloru 
skóry, etniczności, klasy i płci – Rachelle Mozman 
Solano odsłania na przykładzie skomplikowanych 
tożsamości Ameryki Łacińskiej. Nietrudno odnaleźć 
tu jednak paralelę z efektami wypchnięcia z polskiej 
świadomości wiejskich źródeł naszej tożsamości. A tak-
że z doświadczeniami milionów migrujących Polek 



Jean-Ulrick Désert, Negerhosen2000, 2004. Dzięki uprzejmości artysty

Ostateczne notatki o ruchu 

Bracia, posłuchajmy teraz 
końca całej sprawy:
[…]
C.
Nic równie kruchego 
jak mapa niepodana 
w wątpliwość. Odsuwam 
tę mapę przede mną, 
ten konstrukt, który tak 
elegancko zawodzi, gdy czas 
zdefiniować, kim jestem. 
Przyjmuję miast tego mapę, 
którą wykonał mój umysł: 
ludzi, miejsc, linii, przez 
które przeniosłem moje 
ciało, godzin wypełnionych 
zadawaniem pytań 
zmierzających prosto do celu 
i tych, które kluczą.
D.
Widzicie, moja prawda 
jest otwartymi drzwiami, 
dopuszcza prawdy innych. 
Moja prawda jest pełnym 
objęciem. Mam pełniejszą 
listę rzeczy, od których 
uciekłem; rzeczy, którym 
dałem inne nazwy.
[…]
F.
Strach jest zawsze 
aktualnym wyborem, 
niezdecydowany jak 
dodatkowy bagaż. Podróżuj 
łagodnie, podróżuj dobrze, 
drogi wędrowcze. 

Yinka Elujoba, Borders Within: The Trans-Nigerian Road Trip, tłum. Olga 
Stanisławska. Dzięki uprzejmości Invisible Borders Trans-African Project, 

<borders-within.com/final-notes-on-movement/> [dostęp: 11.08.2017]
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i Polaków, których role społeczne i pozycja klasowa też 
podlegają stałym przesunięciom.

Pragnienie segregacji tłumaczyło się niegdyś ideą „nieprzysta-
walności ras”. Dziś zastępuje ją idea „nieprzystawalności 
kultur”. To na jej bazie powstał obecny tak w polskiej, 
jak w europejskiej masowej wyobraźni nowy mit nie-
przekraczalnej obcości, dotykający osób wywodzących 
się z całej sfery oddziaływań islamu. Dawne kolonialne 
relacje władzy i towarzyszące im wyobrażenia „rasy” nie 
znikły. Znalazły nowy wyraz w przekonaniu o istnieniu 
nieusuwalnych, dziedzicznych „różnic kulturowych”, jakby 
kultura była sztywnym, jednorodnym gorsetem kodów, 
niezmiennych z pokolenia na pokolenie. Brendan Fer-
nandes i Zina Saro-Wiwa na dwa całkiem różne sposoby 
odsłaniają zupełnie inną istotę kultury, ukazując jej wielo-
warstwowość i dynamiczność, opartą na stałych zapożycze-
niach. Oboje badają zarazem jej performatywny charakter 
i niejednoznaczne związki z ciałem, które na co dzień stara 
się odgrywać jej (często wewnętrznie sprzeczne) rytuały. 
Wzorce kultury nie tracą przy tym na znaczeniu. Przeciw-
nie, mogą być twórczo wykorzystywane – pozwalają  
na przykład koić ból, stając się czynnikiem naprawy.

Jak wyobrazić sobie przyszłość zbudowaną na nowych zasa-
dach? Droga do innego jutra może wieść poprzez utopijne 
wizje odmiennych przeszłości (Gilles Elie-Dit-Cosaque). 
Może wiązać się z kolektywnymi działaniami, które, jak 
pisze Emeka Okereke, założyciel Invisible Borders Trans- 
-African Photographers Organisation, przyczyniają się 
„do tworzenia postrasowego, postzachodniego świata, 
gdzie nie ma peryferii i centrów, ale raczej obszary różno-
rodnych narracji”7.

Droga ta może też, jak u Ewana Atkinsona, prowadzić 
poprzez samotne budowanie w sieci wyobrażonej społecz-
ności, w której punkty odniesienia stale się przesuwają: 
wiek, płeć, seksualność, kolor skóry, ja i inny, społeczne 
kody, granice gatunków biologicznych. Podział na to, co 
realne, i to, co wirtualne, już dziś traci sens, a biotech-
nologia zapowiada nowe definicje życia, ciała, jednostki, 
człowieka – czy można sądzić, że także naszych tożsamo-
ści etnicznych, płciowych i innych nie będziemy konstru-
ować na nowe sposoby?

Yedda Morrison idzie jeszcze dalej, testując możliwość świa-
ta bez ludzi. W tekście Jądra ciemności próbuje pozostawić 
tylko te słowa, które odnoszą się do natury. Ten biocen-
tryczny, posthumanistyczny gest udaje się jedynie po części. 
Więzy są zbyt głębokie. Sięgnięcie po tekst Conrada, by 
badać związki człowieka i reszty przyrody, jest przewrotne – 
z perspektywy kolonialnego parostatku zarówno puszcza, 
jak i zamieszkujący ją ludzie stanowią „zasoby naturalne”. 
W istocie to, co zwiemy dziś „antropocenem”, jest zda-
niem wielu badaczy raczej „kapitałocenem”. Oblicza naszej 
planety nie przemienił gatunek ludzki jako taki, lecz ta jego 
część, która oparła swą wizję świata na zasadzie nieustan-
nego rozwoju, eksploatacji i ekspansji.

Niespełna dekadę temu martynikański pisarz i filozof  
Édouard Glissant opisywał początek epoki, w której cały 
glob staje się „nowym regionem świata”. Wszystko to,  
co dotąd nie miało z sobą kontaktu, spotyka się i wchodzi 
w relacje, zmierzając ku nowym układom związków ludzi 
i przyrody, opartym nie na hegemonii, lecz wzajemności. 
Nie chodzi o mieszaninę, w której każdy z nas miałby 
się rozpuścić, ani o świat, w którym wszystko byłoby 
wymienne. Chodzi o to, by zmieniać się pod wpływem 
innych, nie tracąc siebie. To właśnie z myśli Glissanta 
zaczerpnięty został tytuł wystawy.

Czy nie czujemy dziś jednak coraz mocniej, że doganiają nas 
koszmary z przeszłości, obsesje wykluczeń i barier?

Fiona Banner umieszcza Jądro ciemności w czasie teraźniej-
szym. Londyńskie City – jedno z centrów operacji finan-
sowych na świecie – okazuje się tu odpowiednikiem czy-
niącej spustoszenia w Kongu Kompanii, którą opisywał 
Conrad. Kto napędza ten system? My wszyscy, uczestnicy 
świata konsumpcji.

Zachodnie demokracje zawsze posiadały dwa ciała, słoneczne 
i nocne – pisze Achille Mbembe8. Pierwsze to wspólnota 
bliźnich, równych przynajmniej w teorii. Drugie – zbiór 
nie-bliźnich, nie-podobnych, bez żadnych praw. Podział 
utrzymywały uprzedzenia rasowe. Plantacja i kolonia były 
laboratoriami dehumanizacji i masakr – jak wskazywała 
w Korzeniach totalitaryzmu Hannah Arendt – i to stamtąd 
przemoc rykoszetem powróciła do Europy, z wynalazkiem 
obozu koncentracyjnego na czele.



Kader Attia, Réflechir la mémoire / Reflecting memory [Odbicia pamięci], 2016, 
wideo HD, 45 min. Dzięki uprzejmości artysty i Galerii Nagel Draxler

Larry Achiampong, David Blandy, Finding Fanon Part One [Znajdując Fanona 
część pierwsza], 2015, fot. Claire Barrett. Dzięki uprzejmości artystów

By żyć wspólnie z innym 
i wspólnie z innym 
budować, nie muszę już 
go „zrozumieć”, to znaczy 
zredukować go do wzorca 
mej własnej 
przezroczystości. Prawo 
do nieprzejrzystości 
byłoby dziś najbardziej 
oczywistym znakiem 
niebarbarzyństwa.

Édouard Glissant, Introduction à une Poétique du Divers,  
Paris: Gallimard, 1996, s. 71–72, tłum. Olga Stanisławska
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Dziś neokolonialne mechanizmy wciąż pozwalają na plądro-
wanie i dewastację tego, co nazywamy Południem; kolo-
nialne odruchy wpływają na nasze postawy wobec tych, 
którzy próbują stamtąd dostać się na Północ. Świat jednak 
coraz bardziej się kurczy. Przecinają go głębokie prądy – 
migracji osób, krążenia kapitału i danych. Nie sposób już 
oczekiwać bezpiecznego życia „tu”, gdy toczy się wojnę 
„tam”. Chaos wraca niczym bumerang, rodząc pragnienie 
budowy nowych murów. 

Maksymilian Gierymski, malując w 1867 roku w Mona-
chium wieczorny pejzaż – krajobraz Mazowsza? – umiesz-
czał w nim drogę, świętą figurę i kruche cygańskie obozo-
wisko, rodzinę szykującą się na noc9. Nawiązując do jego 
obrazu, Wilhelm Sasnal zaciera formy i mnoży kierunki 
skojarzeń. W tej przestrzeni „pomiędzy”, przestrzeni 
„poza”, dostrzec można ucieleśnienie całego spektrum 
wykluczeń. Wykluczeń dotykających tych, których losem 
była niegdyś nomadyczność, i tych, których do tułaczki 
zmusiły dziś dramatyczne okoliczności.

Ksenofobia i rasizm odradzają się w starych i nowych kształ-
tach. Jedni dostrzegają tu ich ostatnią, spazmatyczną re-
akcję wobec świata, który nieodwołalnie zmienia oblicze. 
Inni widzą nadchodzącą katastrofę.

Czy w tej mrocznej dobie optymizm Glissanta może za-
chować rację bytu? Stuart Hall chętnie cytował Antonia 
Gramsciego: „Pesymizm intelektu, optymizm woli”. 
W tradycji myślicieli takich jak Frantz Fanon, Aimé 
Césaire, James Baldwin, bell hooks czy Paul Gilroy 
pozbawiona złudzeń analiza współczesności łączy się 
z wezwaniem do budowy etycznej przyszłości. Świat 
zawsze był tylko jeden – przypomina Mbembe – i realna 
wspólnota naszego przeznaczenia winna przeważyć nad 
kultem różnicy.

Olga Stanisławska
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iNes Doujak 
Bezpańskie 
głosy 

każDy kryzys jest szaNsĄ 
HymN szaBrowNików

Kogóż tu stać na uczciwe życie? 
Dość mamy już Kar, Dzisiaj zapłacicie

NiezNośNy zgiełk1 zByt głośNy, By trwać 
wiDmowy Dźwięk Bitego szkła

prostackie zacHciaNki w płomieNiacH NikNĄ 
coś w końcu za Nic, NiezmierNie Nam przykro

łĄczymy się w Bólu, DoprawDy was żal 
lecz teraz to Nam pozarzĄDzać zmiaNĄ

pytaNie tylko, kto kogo szaBruje 
cHoć Byliście pierwsi, los oDwet szykuje

walmy oKnami, nie Dajmy się prosić 
oDsiaDKa wciąż trwa, lecz Dziś noc wolności

trzęsĄ się masy Niewartej Nic ziemi 
przeklęty BruD porzĄDki oDmieNi

łaskawy koNwój sprzeNiewierzymy 
NagroDa śmiałości przeklętycH a żywycH

trumNę i w Nogi, Na wolNość zwłoki 
taNiec zarazy, umarłycH zNać kroki

pytaNie tylko, kto kogo szaBruje 
cHoć Byliście pierwsi, los oDwet szykuje

walmy oKnami, nie Dajmy się prosić 
oDsiaDKa wciąż trwa, lecz Dziś noc wolności

Kogóż tu stać na uczciwe życie? 
Do Diabła z wyroKiem, Dziś zapłacicie

                                                        mattHew HylaND

1 
nieznośny zgiełk — 
chodzi o angielską 
ludową tradycję 
nazywaną zwyczajowo 
rough music (żywą po 
wiek dziewiętnasty) – 
ukierunkowany bunt 
społeczny mający na 
celu zbiorowy odwet za 
doświadczone zniewagi. 
cechami wspólnymi tego 
rodzaju rozruchów były 
silny hałas (wywoływany 
przy pomocy rogów, 
krzykiem, tupaniem 
bądź rytmicznym 
postukiwaniem kośćmi 
zwierząt w przedmioty 
gospodarstwa 
domowego), osobiste 
szkalowanie, a niekiedy 
i przemoc fizyczna. 
„karnawałowe” 
demonstracje klasowe 
często niecnie 
prowokowała we własnym 
interesie policja; podobnie 
bywało w przypadku 
równoważnych 
zwyczajów innych nacji: 
niemieckiego Katzenmusik 
czy francuskiego 
charivari.kuratorka: 

magDaleNa ziółkowska
koorDyNatorka: 
Dorota Bucka
współpraca koorDyNacyjNa:  
grzegorz siemBiDa
miejsce: 
piętro
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„Gdy bezpańskie głosy śpiewają pieśni w mroku 
bezlitosnej radości, głos panów drży”

Mówią o nich „szabrownicy” – ci gniewni i niepokorni 
„wandale” społecznego ładu i porządku nie wkradają się 
do niego tylnymi drzwiami; stoją na scenie, na pierwszym 
planie, straż przednia o rozjuszonych obliczach. Nie pil-
nują, lecz kradną, jak zuchwałe uliczne małpy na Gibral-
tarze. W ich rękach buty, torby, naręcza ubrań zerwane 
z butikowych wieszaków. Czy wzbudzają Wasz niepokój 
i lęk? Ta wielobarwna hałastra to nieposłuszny i zbun-
towany tłum, bezpańska siła egzekwująca swoje prawa 
i przywileje, spośród wszystkich klas najbardziej świado-
ma struktur wyzysku we współczesnym społeczeństwie. 
Ich bronią jest zgiełk, kocia muzyka – słyszycie ich hymn? 
Niech powitają Was na wystawie!

Podążycie za nimi w świat tkanin, wzorów, wysokiej mody 
i masowo szytej konfekcji. Poznacie przemysłowe żołnierki 
na froncie zglobalizowanych stosunków produkcji, han-
dlu, władzy i przemocy, ukryte przed Waszym spojrze-
niem i zatrzaśnięte w nędznych fabrykach ubrań gdzieś  
na tak zwanym globalnym Południu. Brudne sekrety 
świata blichtru i gadżeciarstwa z okładek elitarnych ma-
gazynów wyłażą na powierzchnię, od pożarów i podpaleń 
w zakładach włókienniczych po bezwstydny wyzysk ko-
biecych sił roboczych w szwalniach i neoliberalne formy 
eksploatacji. Kolonialne relacje pracy są dziś równie żywe 
jak w czasach konkwistadorów – będzie to Wasze spo-
tkanie z tradycją andyjskich tekstyliów, Dapper Danem, 
nowojorskim krawcem gwiazd hiphopowej sceny Harlemu 
lat osiemdziesiątych, kamuflażem wojennym i siłą trans-
gresji, którą wytwarza karnawał jako święto.

Tkanina okrywa naszą nagą skórę od wieków, stając się 
nośnikiem wiedzy, historii i pamięci kulturowej. Jest 
towarem tak śmiesznie powszechnym i dostępnym, że 
w wygodnej niewinności zanika pamięć o procesach 
i warunkach jej produkcji. Niech przypomni o tym marny 
T-shirt z popularnej sieciówki, zalewający rynek nadpro-
dukcją niemożliwą do skonsumowania.

Magdalena ZiółkowskaIn
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Bezpańskie głosy 

Hc 01 pożary 
Hc 03 karNawał 
Hc 04 traNsport 
Hc 05 małpy 
Hc 07 karNacje 

Wkraczamy do ahistorycznego i hermetycznego świata 
mody, by zabrudzić jego powierzchnię pięknie wydru-
kowanymi obrazami i tekstami wpisującymi kolonialne, 
płciowe i klasowe historie odzieży w jej własne medium – 
tekstylia, a także z performansami będącymi kluczowym 
składnikiem biznesu, jakim jest moda. Kolekcja gra z po-
jęciami sztuki wysokiej i niskiej oraz z ugruntowanym 
postrzeganiem tkaniny jako tworu z jednej strony żeń-
skiego, a z drugiej rzemieślniczego. Inspiracją było tutaj 
odrzucenie męskiego stylu ubierania przez tych na ulicach 
XIX-wiecznej Limy, którzy zapytani, dlaczego nie pracują, 
odpowiedzieli, że nie są ubrani do zdobywania.

Korzenie mody tkwią w haute couture, czyli dosłownie kro-
jeniu i zszywaniu kawałków materiału. Jest to przeci-
wieństwo typowego niezachodniego ubioru składającego 
się z jednego kawałka materiału, klasyfikowanego jako 
etniczny albo „prymitywny”. Haute couture, czyli luksuso-
we krawiectwo, pozostaje najbardziej ekskluzywną formą 
społecznej dystynkcji, podczas gdy moda jest globalnym 
biznesem, który czerpie zyski głównie z ubrań gotowych 
i akcesoriów oraz wytwarza klasowe wyznaczniki pozycji 
społecznej i stereotypy płciowe. Jego znaczenie w glo-
balnej akumulacji kapitału zależy w dużym stopniu od 
„rozpraszania produkcji” w poszukiwaniu niskich płac, 
ponieważ szycia ubrań nie udało się dotąd w pełni zauto-
matyzować.

Niektóre z linii tematycznych kolekcji obejmować będą tka-
niny designerskie, łącznie z wykrojami umożliwiającymi 

uszycie z nich określonych części odzieży, na przykład 
koszuli. Kolejne elementy garderoby i akcesoria będą 
gotowe do noszenia i dostępne w butikach na miejscu. 
Poszczególne tematy zostaną rozwinięte i pogłębione 
poprzez inne środki wyrazu: kombinacje tekstu i obrazów 
w postaci plakatów czy ulotek, performans czy rzeźbę, 
muzykę i film. W innych liniach środki te zajmą miejsce 
kluczowe. Performans, film i pieśń przekładają na ruch 
rytmiczne tekstylia kultur, przypuszczające za sprawą 
synkopowanego frazowania muzyki energiczny atak obra-
zem, którego barwy muszą ze sobą, jak to się mówi, gadać 
albo i dosłownie się kłócić. Zadaniem owego ruchu jest 
przełamanie kulturowego paradygmatu, zgodnie z którym 
wzory występują tylko w obrębie pewnych granic – ma on 
pozwolić wzorom przenikać świat swobodnie.

W swej wymowie poszczególne linie stają się duchową spu-
ścizną nierobów i włóczęgów Limy, którzy nie byli ubrani 
do zdobywania, oraz dzisiejszych wzburzonych szabrowni-
ków, istnym flash mobem.

Ines Doujak, John Barker
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Hc 01 pożary 
 
tkaniny, linia ubrań, performans wideo, ulotka, rozmowa audio, 
akcesoria
Wojna przeciwko biednym, gdzie robotnicy, ryzykując 
życiem i zdrowiem, harują w pozamykanych na klucz 
halach wyposażonych w wadliwe instalacje elektryczne, 
by zdążyć na czas z zamówieniami.

Hc 03 karNawał 
 
tkaniny, linia ubrań, rzeźby, maska historycznej mumii, wideo, 
akcesoria, ulotka
Gdy bezpańskie głosy śpiewają pieśni w mroku bezlitosnej 
radości, głos panów drży.

Hc 04 traNsport 
 
tkanina, torby, kurtka, naszyjniki, akcesoria
Łańcuchy dostaw handlu detalicznego, wspomagane przez 
kody kreskowe, automatyczne dźwigi, elektronicznie  
lokalizowane kontenery i wielkie statki, pozostają zależne 
od ludzkich tragarzy.

Hc 05 małpy 
 
tkanina, linia ubrań, meble, rzeźby
Gdy ludzie zostali wygnani z Raju, Małpa została na 
miejscu. Ten leniwy nicpoń musi w niewoli pracować na 
jedzenie, pyta więc: „Dlaczego jest tak, jak jest?”.

Hc 07 karNacje 
 
tkaniny, kolaże, suknie, rzeźba, ulotka
Inwazja kolonialna i przywleczone przez nią poważne 
choroby zrodziły formy globalizacji, które nadal operują.

Ines Doujak, z cyklu Not Dressed For Conquering,  
powstającego od 2010 r.; Haute Couture 01 Pożary, rzeźba

kadr z wystawy: Ines Doujak, Not Dressed For Conquering,  
2016–2017, Württembergischer Kunstverein, Stuttgart
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Hc 04 traNsport 

Ekonomia to nie tyle „ponura nauka”, ile bezczelnie pew-
na siebie prawodawczyni, kuźnia odwiecznych praw bądź 
prawd, niezważająca na faktyczne stosunki władzy czy 
zmiany w świecie, któremu wydaje dekrety. Jedną z tych-
że, w istocie bardziej teologiczną aniżeli naukową, jest 
stworzona przez Adama Smitha idea „niewidzialnej ręki”, 
wedle której indywidualne pobudki niepostrzeżenie łączą 
się w korzyść dla ogółu. Ową deus ex machinę wychwa-
lała Margaret Thatcher, opowiadając się za „ożywczym 
podmuchem samej wolności”.

Należy do nich i teoria przewagi komparatywnej, sformuło-
wana przez Davida Ricardo parę dekad potem, na po-
czątku dziewiętnastego wieku, dowodząca pożytku mię-
dzynarodowej wymiany handlowej dla wszystkich stron, 
która wciąż służy rzecznikom polityki wolnego handlu 
niczym jakaś ponura sztuczka. Wolne nie było nigdy 
nic, ani w czasach najazdów, kolonii i niewolnictwa, ani 
też później, już w epoce okrętów artyleryjskich, czy jesz-
cze za brutalnej okupacji Nowego Świata, gdzie w roku 
1549 ustanowiono rozporządzeniami wykazy dóbr, jakich 
najeźdźcy mogli domagać się od wziętych w panowanie 
Indian: od złota po chusty, chili i świnie, każdego artyku-
łu w ściśle określonej ilości.

Również w nam współczesnym świecie swoje kosztował 
wykładniczy wzrost globalnego handlu, napędzony 
wprowadzeniem kodu kreskowego niemal równocześnie 
z kontenerem transportowym, za których sprawą drastycz-
nie spadły koszty przewozu. Wręcz przeciwnie: normą 
są bilateralne i regionalne umowy handlowe zawierane 
pomiędzy silniejszymi a słabszymi.

Z ową „globalizacją” handlu wiązała się także strategia poli-
tyczna. W minionym stuleciu, niespodziewanie zgodnie, 
John Maynard Keynes i Mahatma Gandhi utrzymywali, 
że towary powinno się wytwarzać mocami rodzimymi, 
kiedy tylko to możliwe. Polityczno-ideologiczny atak, 
przypuszczony zwłaszcza na Keynesa, demaskatora tenden-
cyjności i mankamentów „niewidzialnej ręki”, wyraźnie 
przybrał na sile pod rządami Ronalda Reagana i Margaret 

Thatcher. Tym dwojgu nie zależało na tym, co rodzime, 
dopóki nie wpisywało się to w interesy międzynarodowego 
kapitału – oboje nabijali kieszenie beneficjentom nader 
wybiórczo wolnego handlu, jak gdyby taka jego postać 
dawała wyraz „wolności”, tej z gatunku ożywczych podmu-
chów. Choć jeśli mowa o pani (potem: Lady) Thatcher, 
mowa raczej o nabijaniu torebki czy kabzy… Cóż krył 
w sobie i dokąd zmierzał ów konkretny transport, nie 
wiemy; natomiast jasne jest, że zdolny był on, pod nie-
obecność damy we własnej osobie, porwać swym pędem 
wysoką izbę rządu Wielkiej Brytanii – a przeciwników 
tego ożywczego podmuchu puszczono z torbami. 

Ines Doujak, John Barker
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Hc 07 karNacje 

Późny wiek dziewiętnasty radykalnie odmienił nasze 
rozumienie ludzkiego ciała i jego zewnętrznej powłoki – 
wpływ ówczesnych zmian jest widoczny w owym rozu-
mieniu do dziś. Klasyfikacja, dokonana głównie przez 
naukowców środkowoeuropejskich, ustanowiła język 
sprzyjający dominacji oraz kontroli. Ilustracje w podręcz-
nikach do medycyny odegrały szczególnie istotną rolę 
w rozróżnianiu poszczególnych stanów i przyczyniły się 
do postrzegania karnacji jako politycznego i etycznego 
ograniczenia.

Praca zatytułowana Skins [Karnacje] koncentruje się wokół 
kolaży wykonanych z oryginalnych nadruków zaprojekto-
wanych na podstawie tablic edukacyjnych i atlasu me-
dycznego z początku dwudziestego wieku, łącząc ludzkie 
ciało z roślinami i zwierzętami dla skonstruowania mię-
dzygatunkowych stworzeń. Kolaże te mają za zadanie 
przywrócić „spowszedniałemu” ciału jego witalną siłę 
i spleść je w tańcu z innymi gatunkami. Bukiet kwiatów 
skomponowany z psychoaktywnych roślin (ayahuaski, 
ibogi, bielunia…), rzucający przed kolażami cień, odwołu-
je się do czasów ekspansji kolonialnej: brutalnego uci-
sku ze strony rządzących, skazującego ekstatyczne stany 
świadomości na wygnanie ze społeczeństw Europy, oraz 
wszystkiego, co się z tym wiązało.

W Europie, choć ikoniczny trąd wygasał, strach przed skaże-
niem był nastrojem przeważającym. Ukuł się język, wedle 
którego ubodzy i wygłodniali jawili się jako pasożytniczy 
szkodnik tym, którzy odebrali im ziemie. W sfemini-
zowanym – tak ukazywali go europejscy ikonografo-
wie – Nowym Świecie kontynent i jego powłokę wprost 
przeszywały europejskie choroby. Miliony straciły życie 
z powodu nowych mikrobów, a jednak to właśnie ich, 
ofiary, przedstawiano jako ludożerców i nagich, a zatem 
brudnych. Co więcej, abstrakcyjne zarazy zrodzone z dia-
belskiej inwazji zakorzeniły się w znajomej Staremu Lądo-
wi poetyce oskarżycielstwa, jaką posługiwano się zarówno 
w samej Europie, jak i w podbitych Amerykach. To samo 
odnoszono do wiedzy europejskich znachorek i zielarzy 

oraz szamanów Nowego Świata – tak do ich funkcji 
uzdrowicielskiej, jak i do czynionego przez nich użytku ze 
środków halucynogennych. Zwłaszcza na lądach amery-
kańskich panteizm owych jednostek zagrażał prostackim 
i naznaczonym hipokryzją ideologiom dobra i zła. Tak za-
krojone uproszczenia były dla świadomości autochtonów 
niepojęte.

Ines Doujak, John Barker
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Hc 03 karNawał 

Opera wideo z obsadą przebraną bez wyjątku w stro-
je we wzór maskujący. Występują między innymi: 
uchodźcy-giganci w roli muzycznych instrumentów; 
maszyna śledcza na Indian; ubrana w spódniczkę góra, 
zanosząca się głębokim śpiewem gardłowym z towa-
rzyszeniem trąbki; człowiek śpiewający na specjalnie 
wzniesionej, zalanej oślepiającym światłem scenie; oraz 
czterech tancerzy improwizujących w którymś z podwó-
rek faweli Rio.

W karnawał wpisana jest historia zwyczaju zbiorowego 
przywdziewania masek do tańca i gry na bębnach. Nego-
wać ma on rutynę życia w zhierarchizowanych społeczeń-
stwach, gdzie „czas to pieniądz”. Zastępuje ją istna uczta 
czasu, święto przemiany i stawania się, niechętne wszyst-
kiemu, co ukończone i uwiecznione – momenty pozwa-
lające ludziom wystawić na próbę niedozwolone jeszcze 
tożsamości, postawy i stosunki społeczne. Okazuje się za 
ich sprawą, „jak wiele człowiek dowiaduje się o świecie 
w kwestiach, na których temat wiedzę ludzie u władzy 
zamierzali przed nim ukryć”.

Przez wzór maskujący rozumie się tutaj deseń wykorzysty-
wany do kamuflażu okrętów podczas pierwszej wojny 
światowej. Zaburza on zasady perspektywy, czyniąc nie-
widzialnym poprzez nasilenie widzialności, i tym samym 
stwarza przestrzeń dla tego rodzaju „prób”; jednocześnie 
podpowiada, co kryje się za horyzontem, sugeruje ukrycie 
w zastanym czegoś, co zdolne byłoby – lub nie – wy-
wrócić świat do góry nogami. Diabłu, w co wierzą ludy 
Afryki, nie po drodze zakręty i zygzaki, dlatego też obser-
wacja – widok z pokładu śmigłowca, jak ujęcie w filmie 
przedstawiające górę – ma zdezorientować.

Maska nie tylko daje poczucie bezpieczeństwa, ale i zespala 
świat widzialny z niewidzialnym. Razem z bębnami, ro-
śliny o działaniu leczniczym oraz te halucynogenno-ma-
giczne, zawdzięczane rdzennym Amerykanom i składające 
się na afrobrazylijską candomblé z jej karnawałem, po-
wołały do życia potrzebne owym zespoleniom struktury, 

przynosząc chwile zbiorowego uniesienia, komunii. W ra-
dości działania odbicie znajduje nie przetrwanie afrykań-
skiego dziedzictwa, lecz żywotność symboli.

Poza tym, maską jest sam karnawał. Dni upamiętniające 
świętych oraz inne uświęcone daty w kalendarzu chrze-
ścijan-kolonialistów zniewoleni z wolna przywłaszczali 
i przeobrażali. W samej Europie, w epoce przed „odkrycia-
mi Nowego Świata”, kalendarzem posługiwali się – nad-
używając go – ci, których istnienia nic nie znaczyły. Ale 
do czasu: aż parady wymknęły się spod kontroli, na zbyt 
wiele przyzwalając w strojeniu się i parodiowaniu panu-
jących – wobec ukorzeniającej się już dyscypliny pracy, 
ujętej wreszcie w rygor sześciu dni punktualnej obecności 
w tygodniu, niedopuszczającej okresów ekstatycznego 
wesela. W wielu przypadkach XVI-wieczny karnawał nad-
miernie przypominał otwarty bunt, toteż trzeba go było 
stłumić, stopniowo unieszkodliwić w oparach obostrzeń. 
Na kontynentach amerykańskich owe niebezpieczne 
przejawy zyskały nowe życie w brzmieniu i rytmie niewol-
niczego bębna, niepokojącego najeźdźców i ich potomków 
tak wielce, że ci usiłowali go zdegradować, sprowadzić do 
rangi barbarzyństwa, a w końcu poskromić. Maski zosta-
ły pomyślane przeciw dyscyplinie nadzoru: capoeira jako 
przymiarki do siłowego powstania czynione pod pozora-
mi tańca; nowoorleańska parada Afroamerykanów w ko-
stiumach Indian na Mardi Gras jako aneksja przestrzeni; 
palenie w trakcie brazylijskich fiest kukieł Judasza z twa-
rzami aktualnie szerzących ucisk jednostek – jako détour-
nement ikon ustalonego porządku.

Takie działania, jak karnawał sam w sobie, bywały zarazem 
zorganizowane i spontaniczne. Właśnie brak wygodne-
go i zwodniczego rozgraniczenia owych dwóch stron był 
innym źródłem dyskomfortu w świecie panów. To samo 
dotyczy flash mobów, wynikających z czystego pragnie-
nia bądź z potrzeby konfrontacji, których historia sięga 
XIX wieku i elegantów z australijskiej klasy robotniczej. 
Przypominają one, że najlepsze poniekąd wzory konkret-
nych i przyszłościowych praktyk utopijnych ustanawiają 
„społeczności” mimowolnie ograniczane czy przypad-
kowe (w odróżnieniu od tych dysponujących swobodą 
i środkami umożliwiającymi celowość): zmuszone ist-
nieć w praktyce dlatego, że całokształt ich stosunku do 
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szerzej pojmowanego świata przeczy determinującym ów 
świat aksjomatom. Za żywy ich przykład służy historia 
quilombos – brazylijskich społeczności Afrykanów ucieka-
jących przed niewolą, które przetrwały stulecia prób ich li-
kwidacji. Kiedyś niewolnicy zbiegali choćby w najbardziej 
prowizoryczne schronienia, nawet kiedy nie łudzili się, że 
wolność potrwa dłużej, a kary uda się uniknąć – aby tyl-
ko zaznać tego, co pozwala zapragnąć swobody na zawsze.

Ines Doujak, John Barker
Ines Doujak, z cyklu Not Dressed For Conquering, powstającego od 2010 r.;  
Haute Couture 03 Carnival, kadr z wideo: Ines Doujak, John Baker, A Mask is 
Always Active, wideo, 2014
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iNes Doujak 

(1959, Klagenfurt, Austria) – autorka in-
stalacji, rzeźb, fotografii. Zanim ukończy-
ła rzemiosło artystyczne na wiedeńskiej 
Akademii Sztuki (1993), w wieku siedem-
nastu lat odbyła pierwszą wyprawę do 
Ameryki Południowej i w Andy. Od tego 
momentu historia powstawania lokalnych 
tkanin, symbolika ich wzorów i produk-
cja ubrań zafascynowała ją na tyle, że za-
częła tworzyć własną kolekcję modowych 
efemeryd z całego świata jako reliktów 
i nośników kolonialnego porządku oraz 
relacji społecznych. Zainspirowana prze-
konaniem rdzennych ludów Ameryki 
Południowej, że tkanina dźwiga wiedzę 
kulturową, w swojej praktyce artystycz-
nej Doujak rozkodowuje mroczne sekrety 
świata mody: płciowe, klasowe, kolonial-
ne, rasowe. „Korzenie mody tkwią w haute 
couture, czyli dosłownie krojeniu i zszywa-
niu kawałków płótna” – podkreśla artyst-
ka, zwracając jednocześnie uwagę na wie-
lowiekową tradycję postrzegania tkaniny 
jako tworu żeńskiego i rzemieślniczego. 
W monumentalnym cyklu Not Dressed For 
Conquering [Nieubrani do zdobywania], 
na który składają się prace wideo, insta-
lacje, kolaże, tkaniny oraz kolekcje ubrań, 
zwraca uwagę na globalny biznes mody 
i jego zaplecze produkcyjne – na fakt, że 
dziś nadal ubranie stanowi formę spo-
łecznej dystynkcji, nośnik stereotypów, 
wyznacznik statusu materialnego.

Laureatka Nagrody Miasta Wiednia  
w kategorii sztuk wizualnych (2007).

Wystawy indywidualne (wybór): Vater 
Arsch (Secession, Wiedeń 2002), Dirty Old 
Women (Salzburger Kunstverein, Salzburg 
2005), Not Dressed For Conquering (Johann 
Jacobs Museum, Zurych 2015), Zum 
Erobern falsch gekleidet (Württembergischer 
Kunstverein, Stuttgart 2016–2017).

Wystawy zbiorowe (wybór): Dinge, die wir 
nicht verstehen (Generali Foundation, Wie-
deń 2000), DIE REGIERUNG – How Do We 
Want to Be Governed? (MACBA, Barcelona 
2004; Miami Art Centre, Miami 2004–
–2005; Secession, Wiedeń 2005, Witte 
de With, Rotterdam 2005), Normal Love: 
precarious sex, precarious work (Künstlerhaus 
Bethanien, Berlin 2007), documenta 12 
(Kassel 2007), Bildpolitiken (Salzburger 
Kunstverein, Salzburg 2008), 54th October 
Salon. No One Belongs Here More Than You 
(Belgrade Cultural Center, Belgrad 2013), 
School of Kiev (2nd Kyiv Biennale, Kijów 
2015), Wszyscy ludzie będą siostrami (Mu-
zeum Sztuki, Łódź 2015). 

Mieszka i pracuje w Londynie i Wiedniu.
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w ramacH programu  
wyDarzeń towarzyszĄcycH 
wystawie bezpańsKie głosy 
zapraszamy Na: 

– oprowadzania 
kuratorskie Magdaleny 
Ziółkowskiej: 
21 października (sobota) 
i 12 listopada 2017 
(niedziela);

– spotkania z artystami: 
m.in. spacer po wystawie 
z poetą, muzykiem 
i performerem Johnem 
Barkerem: 9 września 
(sobota), godz. 18.00;

– pokazy filmów, 
warsztaty, dyskusje 
wokół wystawy: m.in. 
pokaz filmu Ines Doujak 
i Johna Barkera A Mask 
Is Always Present (2014) 
z komentarzem Anny 
Burzyńskiej, spotkanie 
z Markiem Rabijem – 
dziennikarzem, autorem 
książki Życie na miarę 
(prowadzenie: Aleksandra 
Lipczak), Bezpańskie głosy – 
wykład Ruth Noack 
o performansach Ines 
Doujak, warsztaty power 
dressing z Hanką Podrazą 
(Kostiumoktośtam),

opowieść Patrycji Musiał 
Jak rośliny halucynogenne 
przenoszą nas w rzeczywistość 
niezwykłą (według Carlosa 
Castanedy).

Szczegóły na naszej 
stronie internetowej 
i facebookowym fanpage’u.

w ramacH programu  
wyDarzeń towarzyszĄcycH 
wystawie nowy region świata   
zapraszamy Na: 

– oprowadzanie 
kuratorskie Olgi 
Stanisławskiej i Anny 
Bargiel po wystawie: 
10.09 (niedziela),  
godz. 12;

– spotkania z artystami, 
między innymi z 
Jeanem-Ulrickiem 
Désertem w ramach 
Festiwalu Conrada, 
planowane jest również 
spotkanie z Brendanem 
Fernandesem 
przygotowywane we 
współpracy z Muzeum 
Etnograficznym 
w Krakowie (artysta będzie 
jednym z uczestników 
dyskusji o kolekcjach 
etnograficznych);

– pokazy filmów, 
warsztaty, dyskusje wokół 
wystawy: między innymi 
pokaz filmu Słońce, to słońce 
mnie oślepiło i spotkanie 
z twórcami: Anką 
i Wilhelmem Sasnalami; 
pokaz filmu Finding Fanon 
(reż. Larry Achiampong, 

 

David Blandy) 
w ramach projektu 
„Trauma & Revival. 
Powojnie w sztuce 
Wschodu i Zachodu”; cykl 
dyskusji poświęconych 
migracjom (między 
innymi we współpracy 
z „Tygodnikiem 
Powszechnym” i „Witajcie 
w Krakowie”).

Szczegóły na naszej 
stronie internetowej 
i facebookowym fanpage’u.



4544

oDwieDź 
BuNkier sztuki 

Zapraszamy do Galerii Sztuki 
Współczesnej Bunkier Sztuki od 
wtorku do niedzieli w godzinach 
11–19.

Wtorek jest dniem bezpłatnego 
wstępu na wszystkie wystawy.

Proponujemy dwie formy 
towarzyszenia w zwiedzaniu 
wystaw. 

Po pierwsze, każdy ze zwiedzających, 
bez względu na dzień i godzinę 
wizyty w Bunkrze Sztuki, może 
podejść do obecnego na miejscu 
opiekuna wystaw i bezpłatnie 
wysłuchać krótkiego wprowadzenia 
w tematykę wystaw. Jest to 
nasz Uniwersalny Stały Serwis 
Informacyjny.

Po drugie, można zamówić  
autorskie oprowadzania 
przygotowane przez opiekunów 
wystaw w ramach projektu 
„Opowiadamy o wystawie”. 
Spotkania dla dorosłych przyjmują 
formę wspólnej dyskusji, 
natomiast z myślą o najmłodszych 
przygotowaliśmy warsztaty 
zainspirowane opowieściami 
artystów. 

W tym roku oprowadzania są 
również dostępne w wersjach 
dostosowanych do potrzeb 
osób z dysfunkcją wzroku 
(z wykorzystaniem m.in. 
audiodeskrypcji) oraz z dysfunkcją 
słuchu (w tym z asystą tłumacza 
Polskiego Języka Migowego).  

Oprowadzania w ramach projektu 
„Opowiadamy o wystawie” są 
dostępne w godzinach otwarcia 
ekspozycji.  
Więcej informacji pod adresem 
bucka@bunkier.art.pl i numerem 
telefonu / SMS +48 728 955 441.

Cennik oprowadzań: bilet wstępu + 
opłata za oprowadzanie (język 
polski: 65 zł, język angielski:  
85 zł, warsztaty w języku polskim:  
120 zł, warsztaty w języku 
angielskim: 150 zł).

W ramach projektu „Otwarta 
Galeria. Kultura dostępna 
w Bunkrze Sztuki” proponujemy 
specjalną pulę 20 bezpłatnych 
spotkań „Opowiadamy o wystawie”, 
z których będą mogły skorzystać 
krakowskie i podkrakowskie 
placówki edukacyjne.

„Otwarta Galeria. Kultura 
dostępna w Bunkrze Sztuki” 
to interdyscyplinarny projekt 
skierowany do odbiorców 
z ograniczonym dostępem do 
kultury, pozwalający im na 
włączenie się w życie instytucji 
i rozwijanie postaw twórczych. 
Wykorzystujemy w nim nasze 
wieloletnie doświadczenie 
w zakresie edukacji kulturalnej, 
udostępniania sztuki osobom 
niepełnosprawnym i szeroko 
rozumianej integracji społecznej.

„Otwarta Galeria. Kultura dostępna 
w Bunkrze Sztuki” rozwija założenia 
uniwersalnego dostępu do dóbr 
kultury: zapewnia narzędzia dla osób 
z dysfunkcją słuchu lub wzroku, 
pozwalające im na równoważne 
uczestniczenie w organizowanych 
przez Galerię wydarzeniach 
i pod kątem ich potrzeb poszerza 
dostępność portalu edukacyjnego 
www.sztuka24h.edu.pl; ośrodkom 
edukacyjnym i kulturalnym 
z mniejszych miejscowości 
Małopolski zapewnia możliwość 
skorzystania z bezpłatnych 
warsztatów wyjazdowych 
Sztuka24h/24h; grupy spoza 
Krakowa zaprasza natomiast do 
udziału w całodniowych wizytach 
tematycznych „Spotkajmy się 
w Bunkrze!”.

Projekt „Otwarta Galeria. Kultura 
dostępna w Bunkrze Sztuki” 
jest dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

bunkier.art.pl

facebook.com/bunkiersztuki
 
instagram.com/bunkiersztuki

sztuka24h.edu.pl
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8.09.2017 (piątek), godz. 18

Czas trwania
9.09 – 12.11.2017

Kuratorka
Magdalena Ziółkowska

Koordynatorka
Dorota Bucka

Współpraca koordynacyjna 
Grzegorz Siembida

Miejsce
Piętro

Partnerzy wystawy
Konsulat Generalny Republiki  
Austrii w Krakowie 
Austriackie Forum Kultury  
w Warszawie

Patron medialny wystawy 
„Magazyn K MAG”

Patroni medialni obu wystaw
„Szum”
„NN6T”
Tok FM
„Tygodnik Powszechny”
Local Life 

Patroni medialni Galerii
„Le Monde Diplomatique”
„Herito”
„Lounge”
Radio Kraków

Partner wydarzeń towarzyszących 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna 
Udzieli w Krakowie

Patron medialny wystawy
„Czas Kultury”
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