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W 2018 roku po raz kolejny 
upomniano się o często 
zapominane narracje kobiece. 
Wiele, niejednokrotnie skrajnych 
emocji wzbudził ruch #MeToo. 
Podobne odczucia wywołał 
Międzynarodowy Strajk Kobiet 
(International Women’s Strike), 
który obecnie zrzesza kobiety 
już z pięćdziesięciu państw na 
całym świecie. niczym efekt 
motyla uruchamiają one fale 
dające szansę na rozmycie 
patriarchalnej dominacji, która 
przez wieki infekowała także 
świat sztuki. 

Mamy nadzieję, że rok 2019 
również będzie rokiem kobiet. 
Zaczynamy go od wystaw Ireny 
Kalickiej, Anny Molskiej i Rebeki 
Moss – artystek, które świadomie 
i celowo wywołują emocje. 
nie edukują, nie osądzają. 
Obserwują. Mówią o tym, 
co je boli, przeraża, fascynuje. 
Poszukują dystansu, nie boją się 
żartować ze świata i z samych 
siebie. Trzy dziewczyny, artystki, 
buntowniczki. 

Trzy mocne głosy na początek 
roku.
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Rebecca Moss
Od wzniosłości do śmieszności 

moss

wernisaż: 25.01.2019 
(piątek), godz. 18
czas trwania: 26.01–31.03.2019

kuratorka: Anna Bargiel
współpraca aranżacyjna: Agata Biskup
koordynacja: Jolanta Zawiślak

miejsce: Galeria Sztuki 
Współczesnej Bunkier Sztuki, 
Galeria Dolna

Rebecca Moss, Drzewo, 2018, fotografia, dzięki uprzejmości artystki



W tym sensie akt inscenizowania 
to modelowy sposób na wywołanie 
kryzysu.
Jan Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, 
London 2006, s. 26.

Rebecca Moss, Wodotrysk, 2018, wideo, 8’ 30”, dzięki uprzejmości artystki

Rebecca Moss, Szczękościsk, 2018, wideo, 5’ 40”, dzięki uprzejmości artystki
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(…) środki sztuki konceptualnej – celowo 
ograniczające sztukę do przedstawienia 
konkretnej idei – wyrażają kluczowy motyw 
kultury romantyzmu.
Jan Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, London 2006, s. 3.
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(…) rzucanie wyzwania losowi nie jest poszukiwaniem 
porażki, ale sposobem na podjęcie decyzji, 
która wydaje się konieczna, niezależnie od tego, 
co z niej wyniknie.
Jan Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, London 2006, s. 29.

(…) praktyka inscenizacji nie jest dodatkiem 
do tradycji romantycznej, ale techniką bliską 
podtrzymywaniu i przekazywaniu emocji,  
wokół których narosła kultura romantyzmu.
Jan Verwoert, Bas Jan Ader: In Search of the Miraculous, London 2006, s. 25.
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Wystawa Od wzniosłości do śmieszności 
w Galerii Bunkier Sztuki jest pierwszą indywidualną 
prezentacją młodej brytyjskiej artystki zainteresowanej 
momentami zakłóceń, chaosu i porażki. W 2016 roku 
o Moss zrobiło się głośno w mediach brytyjskich, 
gdy (w trakcie pobytu na nietypowej rezydencji 
artystycznej „Twenty-Three Days at Sea: Travelling 
Artist Residency” prowadzonej przez Access Gallery) 
z powodu ogłoszenia bankructwa przez firmę będącą 
właścicielem kontenerowca płynącego z Vancouver 
do Szanghaju utknęła na tydzień wraz z całą załogą 
na statku zmuszonym do cumowania na wodach 
Pacyfiku. Ta absurdalna historia to jakby scenariusz 
wyreżyserowany przez artystkę, której sztuka 
przypomina filmy komediowe z motywem getting stuck.

W najnowszych pracach, głównie krótkich formach 
wideo utrzymanych w typowej dla niej poetyce 
burleski, Moss powraca nad brzeg Tamizy w rodzinnym 
Essex, by przy pomocy „działań dokamerowych” 
polegających na minimalistycznych interwencjach 
w naturę eksplorować heroiczne narracje w relacji 
do otaczającego ją krajobrazu. Na potrzeby swoich 
wideo tworzy często niedorzecznie skomplikowane 
struktury, do wykonania których wykorzystuje masowo 
produkowane przedmioty codziennego użytku, na 
przykład zabawki. Ich estetyka przypomina machiny 
z rysunków Rube’a Goldberga czy cieszące się 
masową popularnością filmiki w stylu DIY Challenge, 
jakich pełno w serwisach internetowych typu 
YouTube. Te z pozoru przypadkowe, a w rzeczywistości 
precyzyjnie przemyślane konstrukcje przeznaczone 
do wykonywania banalnie prostych zadań są 
nośnikiem emocji rozpiętych między oczekiwaniem 
i niespodzianką, między rozczarowaniem i porażką.

Główną bohaterką, a raczej antybohaterką filmów 
jest często sama artystka, przypominająca postać 

z krótkometrażowego Lea in convitto [Lea w szkole 
z internatem] z 1910 roku. W filmie tym tytułowa 
Lea – grana przez Leę Giunchi, znaną włoską 
aktorkę komediową z początków kina niemego – 
gubi kłębek wełny, który dostała od rodziców, 
chcących wyperswadować córce czytanie książek 
i proponujących w zamian bardziej odpowiednie  
dla młodych dziewcząt zajęcie, czyli robienie na 
drutach. Poszukując kłębka (który przyczepił się Lei 
do pleców), bohaterka w panice demoluje kompletnie 
mieszkanie, dzięki czemu dostaje książkę z powrotem.

Inscenizowanym przez Moss slapstickowym 
scenariuszom, w których posługuje się prostymi 
środkami wyrazu, blisko do konceptualnych 
działań Basa Jana Adera, krytycznie badającego 
w swojej twórczości romantyczne klisze. Jej prace 
to polemika z dominującą w pejzażu figurą męskiej 
postaci, znaną z romantycznych obrazów, a także 
z wielką spuścizną brytyjskich artystów landartowych 
takich jak Richard Long. Stosowany przez artystkę 
język pastiszu i banału nie tylko demitologizuje 
męskich bohaterów, lecz równocześnie – podobnie  
jak w przypadku działań Barbary Kruger – dekonstruuje 
patriarchat, na którym oparty jest system sztuki.
Anna Bargiel
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Dorastałam i ciągle pracuję gdzieś między 
hrabstwem Essex a Londynem; tam, gdzie 
Tamiza uchodzi do Morza Północnego. Ten 
płaski, podmokły teren bywał określany 
jako „śmietnik Londynu” i „poprzemysłowe 
nieużytki”. Kryje się za nim jednak bogata 
historia radykalnej polityki, architektury 
i filozofii, która miała ogromny wpływ na 
ukształtowanie mojej relacji z krajobrazem.

Wykorzystuję różne media, ale bardzo 
często wybieram formę krótkich filmów, 
w których przed kamerą kreuję scenki i gram 
z użyciem rekwizytów. Lubię pracować 
w otwartej przestrzeni, uwzględniając 
fizyczne i emocjonalne granice między 
ciałem a krajobrazem. Moje prace można 
nazwać poematami, epizodami, urywkami, 
scenami. Mimo że to, co robię, może 
początkowo wydawać się chaotyczne, 
kompozycje moich prac są bardzo 
precyzyjne.

Czerpię inspirację z absurdalnych 
i slapstickowych komedii. Posługuję się 
antymonumentalnymi wtargnięciami 
w przyrodę, eksploruję podmiotowości 
zdecentrowane. Wykonuję gesty powiązane 
z konkretnym miejscem. Sięgam do 
praktyk z nurtu psychogeograficznego 
i sytuacjonistycznego, ale widzę, że brak 
w nich głosów kobiecych. naruszam więc 
zbanalizowane powiązania kobiecości 
z biernością i pięknem, aby w żartobliwy 
sposób podkreślić ucieleśnienie ich 
wzajemnych relacji z pejzażem. 
Rebecca Moss
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brytyjska artystka, szczególnie 
przywiązana do krótkich form wideo 
i absurdalnych scenariuszy. Kreuje 
komiczne epizody z udziałem własnym, 
w które wplata obiekty masowej produkcji, 
osadzając je w naturalnym krajobrazie. 
Pozornie surowe i przypadkowe, lecz 
w istocie precyzyjnie zaplanowane 
prace kontrastują to, co niepoważne 
i banalne z monumentalnym i podniosłym. 
Ukończyła rzeźbę (MA) na Royal College 
of Art w Londynie (2017), a wcześniej 
malarstwo (BA) na Camberwell College 
of Arts w Londynie (2013). W 2017 roku 
została nominowana do prestiżowej 
nagrody Future Generation Art Prize 
(PinchukArtCentre w Kijowie). W 2016 roku 
odbyła rezydencję „Twenty-Three Days at 
Sea: Travelling Artist Residency” (Access 
Gallery w Vancouver). W 2015 roku wygrała 
konkurs na interwencję rzeźbiarską nad 
Kanałem Bristolskim (Somerset Art Works). 
Jej prace były prezentowane w ramach 
wystaw zbiorowych i pokazów, m.in.: 
TBCTV (Somerset House, Frieze Week 
w Londynie, 2018), Future Generation 
Art Prize 2 (Palazzo Contarini Polignac, 
Biennale w Wenecji, 2017), Future 
Generation Art Prize (PinchukArtCentre 
w Kijowie, 2017), Stick or Twist (Castlefield 
Gallery w Manchesterze, 2017), OTHER 
(Courtyard Gallery 1 w Londynie, 2016), 
The Tomorrow People (Elevator Gallery 
w Londynie, 2014). Mieszka i pracuje 
pomiędzy Essex i Londynem.

Rebecca Moss 

(ur. 1991)
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Pole, płaski teren
25.01.2019 (piątek), godz. 18
26.01–31.03.2019
Lidia Krawczyk
Gabriela Brdej
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, parter

Anna Molska
wernisaż: 
czas trwania: 
kuratorka: 
koordynacja: 
miejsce: 





Byt jest glissandem. Dysharmonią. Jest niespokojną 
muzyką, ale czasem słychać szczególny ton. 
Miękki klarnet. Kruche skrzypce.
Agneta Pleijel, Wróżba. Wspomnienia dziewczynki, Kraków 2016.
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Czy wiedzieliście, że liczba pojazdów jadących 
w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 
dziesięciu w przypadku samochodów osobowych, 
motorowerów lub motocyklów, a rowerów nie może 
być więcej niż piętnaście? Inaczej trzeba uzyskać 
stosowną zgodę właściwych organów państwowych. 
A że w Polsce ma miejsce unikalne zjawisko 
hydrograficzne – bifurkacja rzeki, i że jest jeszcze tylko 
jeden taki przypadek na świecie, też wiedzieliście? 
Albo to, że w radiestezji decydujący jest człowiek, 
jego wrażliwość, zdolność koncentracji i umiejętność 
interpretacji odbieranych sygnałów? I jeszcze  – 
z jakim dźwiękiem kojarzy się Polska? Nie, to na pewno 
nie będzie śpiew słowika ani odgłos szumiących brzóz.

Z przygotowanej przez Annę Molską wystawy Pole, 
płaski teren, na którą składają się prace wideo i sceny 
dźwiękowe, możemy wywnioskować, że mamy do 
czynienia ze szczególną, bo niejednoznaczną szaradą, 
wizualnym i równocześnie zmysłowym rebusem. 

Możemy potraktować wystawę jak filmowy 
eksperyment (do czego w końcu upoważnia nas 
czterdziestoletni stół montażowy ulokowany przy 
samym wejściu). Wówczas lekturę powinniśmy 
rozpocząć od uświadomienia sobie mechanizmów 
łączenia ze sobą obrazów: na zasadzie zestawiania 
wrażeń (w nomenklaturze filmowej funkcjonujący 
pod nazwą montażu skojarzeniowego), wzmocnienia 
(montaż atrakcji), bądź równoległego prowadzenia 
narracji, które ma w logiczny sposób opowiedzieć 
pewną historię. Nie możemy zapomnieć przy 
tym, że montaż to narzędzie uwodzenia widza 
i naprowadzania go na określone emocje, flirt 
z rozumieniem tego, co widzimy. 

Oto w autorskiej wypowiedzi Molska przedstawia 
szczególną narrację o krainie, której jesteśmy częścią. 

Otrzymujemy meandrującą opowieść będącą refleksją 
o tym, co boli, co uwiera i co wydaje się czaić pod 
powierzchnią naszej narodowej tożsamości.

Błądzimy pomiędzy potencjałami odmiennych 
historii przemieszczani siłami obrazów i dźwięków. 
Artystka pragnie nie tyle przekazywać nam proste 
instrukcje i moralizatorskie wskazówki dotyczące 
miejsca, w którym żyjemy, a raczej wprowadzać 
nas nieustannie w stan wizualnego zaskoczenia, 
zmysłowego olśnienia, ale i w poczucie zakłopotania. 
Lidia Krawczyk
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artystka wizualna. Absolwentka Pracowni 
Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza 
Kowalskiego na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Dwukrotnie znalazła się 
wśród zwycięzców konkursu „Samsung 
Art Master” – w 2006 roku otrzymała 
wyróżnienie, a w 2007 roku – drugą 
nagrodę. Jej dyplomowy dyptyk wideo 
Praca – Moc był prezentowany na 
prestiżowym Biennale Sztuki w Berlinie 
w 2008 roku. W 2009 roku została 
drugą laureatką nagrody Deutsche 
Banku „Spojrzenia”. Brała udział w wielu 
ważnych wystawach, m.in.: Stage and 
Twist. Anna Molska and Ciprian Mureşan 
(Tate Modern w Londynie, 2012); The 
Generational: Younger Than Jesus (New 
Museum w Nowym Jorku, 2009); Report 
on Probability (Kunsthalle Basel w Bazylei, 
2009), Berlin Biennale w 2008 roku. 
W 2012 roku została laureatką drugiej 
edycji Nagrody Filmowej PISF i MSN, 
w ramach której pracuje nad filmem 
Mutantki w oparciu o scenariusz napisany 
wspólnie z Kubą Mikurdą.

Anna Molska

(ur. 1983)
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Pole to długość 
pomnożona przez 
szerokość 

Anna Molska 
w rozmowie z Lidią 
Krawczyk

lidia Krawczyk: 
Nie chcesz zbyt wiele wyjaśniać, aby odbiorca 
nie korzystał z gotowych narzędzi i instrukcji 
intelektualnych. Zostawiasz nas samych z obrazem. 
Chcesz, aby widz twojej wystawy w Bunkrze zmierzył 
się z proponowaną przez ciebie narracją w sposób 
apriorycznie czysty i niewinny. Oddajesz mu więc 
pole do samodzielnego użycia własnej wyobraźni, 
skojarzeń i zaplecza teoretycznego. Robisz tak zresztą 
bardzo często. Jak chcesz, abym komunikowała się 
z widzami na temat tej wystawy?

anna Molska: 
Czy twoje pytanie dotyczy mojej niechęci do 
tekstu kuratorskiego? Nie jest on w tym wypadku 
konieczny. 

lK: 
Też. Poprosiłaś mnie 
o niewyjaśnianie niczego w tekście. 
Chcesz, aby odbiorca nie wiedział, 
o czym jest twoja wystawa. To 
wyzwanie dla kuratorki, ale i dla 
odbiorcy.

aM: 
Każdy widz ma dość wyobraźni, żeby stworzyć 
sobie własną interpretację mojej pracy. Nie 
posługuję się skomplikowanym językiem, 
dążę do prostoty. Pokazuję wybrane sceny 
ze scenariusza, a to, co jest pomiędzy nimi, 
zostawiam innym. Warto zadać pytanie, kto jest 
bohaterem mojej opowieści. Można odnieść 
się do zagadnień powstawania zbiorowej 
świadomości, interpretacji zjawiska swoistego 
„ducha” narodu czy narodów, sił i potencjałów, 
jakie tym zjawiskom towarzyszą. Myślę, że lepiej 
stawiać pytania niż dawać odpowiedzi.

lK: 
W pracach takich jak Tkacze czy 
Praca – Moc zastanawiałaś się nad 
aktualnością różnych politycznych 
i społecznych retoryk. Mam 
wrażenie, że ciągle podchodzisz 
do tematu polityczności naszego 
życia od lewej strony, od podszewki, 
wchodzisz na zaplecze systemów 
sterujących w taki sposób, jakbyś 
badała ciało człowieka, skupiając 
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się głównie na układzie nerwowym. 
Skąd u ciebie zamiłowanie 
do rozpracowywania struktur 
rządzących naszymi konstrukcjami 
tożsamościowymi?

aM: 
Poszukiwanie i przyglądanie się strukturom jest 
sposobem na zapamiętywanie. Problem polega 
na tym, które fragmenty z nich wybrać i jak je 
zestawiać oraz – ostatnie i najważniejsze – po 
co to robić? Dla mnie to najbardziej efektywny 
sposób poznawania świata.

lK: 
Łączysz to, co żarliwe z ironią, 
ukazując polityczny cynizm 
i zdystansowanie. Zestawiasz 
emocje z wyrachowaniem, zmysły 
z mechaniką i regułami, pasjonują 
cię modernistyczne ideały, resztki 
po utopijnych odpryskach, folklor 
i obrzędy. Zbiór tematów, które 
opanowują twoje prace, jest często 
oparty na sprzecznościach. Skąd 
ta potrzeba mierzenia się z ciągłym 
aktualizowaniem konfliktu?

aM: 
Tematy, które mnie interesują, zazwyczaj 
są bardzo rozbieżne. Jeżeli interesujesz 
się konikami, fizyką, geometrią oraz lubisz 
kalambury językowe, to automatycznie 
w pracach odnajdziesz wszystkie te elementy 
w sposób mniej lub bardziej widoczny. Nie 
widzę innego wytłumaczenia. Aktualizacja jest 

po prostu weryfikacją interesującego mnie 
zjawiska biorącego się z natury rzeczy, która 
mnie ciekawi, powracającego i ewoluującego 
w tkance społecznej. Muszę sprawdzić, jak 
przedstawia się ono w różnych warunkach, 
stąd przeskakiwanie i porównywanie. Patrzę na 
zależności z wielu stron. Konflikt jest naturalnie 
najbardziej interesujący.

lK: 
Rzeczywiście traktujesz film 
jako społeczny eksperyment, 
w którym uczysz komunikacji bez 
mówienia? Dlaczego tak bardzo 
irytuje cię słowo? Myślisz, że uda się 
komunikować wyłącznie obrazami?

aM: 
Film zawsze traktuję jako eksperyment, 
jednak nie uczę, tylko pokazuję – i to głównie 
i w pierwszej kolejności sobie samej. Praca ze 
słowem jest trudna, niewdzięczna i w dużym 
stopniu obarczona błędem komunikacji. 
Szczególnie drażni mnie nadużywanie słów oraz 
silna definicja, która w słowie jest zawarta. Nie 
uważam, żeby można było pozbyć się słów, ale 
minimalizuję ich użycie, bo czuję ich ciężar.

lK: 
Powiedz mi na koniec, czym jest dla 
ciebie tytułowe pole? Dlaczego jest 
płaskim terenem?

aM: 
Pole to długość pomnożona przez szerokość, 
nie ma wysokości i nie da się na to nic poradzić.

Kraków–Warszawa, grudzień 2018
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KalicKa
miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, I piętro

kuratorka: Anna Lebensztejn aranżacja: Mateusz Okoński

wernisaż: 25.01.2019 (piątek), godz. 18

koordynacja: Renata Zawartka

czas trwania: 26.01–31.03.2019

Irena Kalicka Dożynki



nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi, 
nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi;
Śpiewać, na przykład, wiejskich chłopców zalecanki, 
Trzody, cienie – Sławianie, my lubim sielanki.
Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III, scena 7: Salon warszawski, [w:] tenże, Dzieła, t. III: Dramaty, red. Zbigniew 
Jerzy Nowak, Maria Prussak, Zofia Stefanowska, Czesław Zgorzelski, Warszawa 1995, s. 208.

Irena Kalicka, z cyklu Dożynki, 2018, fragment kolażu, dzięki uprzejmości artystki
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albo marzę sobie, że przyjdzie taki czas, gdy ludzie 
sami się tu wedrą, rozgoszczą się, pohulają tu, 
dobiorą się do tych wszystkich tutaj świętości, 
do tych świętych wszechrzeczy. niech je sobie 
na pamiątkę rozbiorą po mnie. Ileż to pamiątek 
byłoby choćby z tego lustra, gdyby je roztrzaskać. 
Ze wszystkiego zresztą. Z pieców, gdyby je na 
kafle rozebrał, z dywanów, gdyby je na pasy, na 
strzępy, z podłóg, z obrazów, ze wszystkiego. Ileż to 
pamiątek. Zbawienia. Szczęścia. Zazdrość aż mnie 
ogarnia. Chciałbym to ich szczęście móc przeżyć 
z nimi. Sama myśl o tym raduje mnie, podnieca, 
wyzwala. Z czego? Sam nie wiem z czego. Z czegoś 
strasznego, niepojętego. Chciałbym to szczęście 
ich, które widzę, które mi się śni nieraz po nocach, 
przeżyć jako ktoś z nich, ktoś z ich opętanego 
radością i nienawiścią tłumu kobiet, mężczyzn, 
dzieci, starców, który się tu wdziera tymi drzwiami, 
oknami, na pokoje. O, nie bój się kuzynie, to tylko 
marzenie. Przynajmniej to marzenie znieś, jak 
przystało.
Wiesław Myśliwski, Pałac, Kraków 2010, s. 95–96.

a tymczasem na wsi nastał straszny czas 
sądu i kary, że już i nie opowiedzieć, co się tam 
wyrabiało. Jakoby dur ogarnął Lipce, a ludzie zgoła 
się powściekali, bo co jeno było rozważniejsze, 
pozamykało się w chałupach lub uciekło na pola, zaś 
reszta, pozbierana nad stawem w gromady i jakby 
opita złością, wrzała coraz zapalczywiej jurząc się 
nawzajem krzykami, że już każden się wydzierał, 
każden pomstował, każden się srożył wraz, czyniąc 
przeraźliwy warkot, podobien dalekim i groźnym 
grzmotom.

I w jakiejś minucie cała wieś ruszyła do Dominikowej 
kieby ten wezbrany, szumiący potok, wiedła 
organiścina z wójtową, a za nimi przepychało się 
z rykiem całe rozjuszone stado.
Władysław Stanisław Reymont, Chłopi, t. II, cz. IV: Lato, oprac. Franciszek Ziejka (BN I 279), wyd. II, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1999, s. 666.
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No to o czym tym razem? Odpowiedź: „o tym, co 
zawsze” nie daje zbyt wielu punktów zaczepienia, gdy 
mowa jest o wystawie. Dokładniej zatem? O przemocy 
i radykalizmach wszelkiej maści. 

Irena Kalicka od lat wytrwale mierzy się z fanatyzmami 
toczącymi polskie społeczeństwo: nacjonalizmem, 
nietolerancją, fundamentalizmem religijnym, 
polityczną propagandą czy subkulturami stadionowymi. 
Dziś straszydła te nie kryją się po kątach, lecz coraz 
śmielej plenią się w świetle dnia. Zamiast walczyć 
z nimi ze śmiertelną powagą, artystka stawia im czoła, 
spoglądając na nie z lekkim przymrużeniem oka, przez 
filtr groteski, niejednoznaczności, żartu. Dożynki 
to czas zabawy – lecz niesione ceremonialnie kosy 
i sierpy łatwo mogą pójść w ruch, a beztroska biesiada 
przemienić się w rzeź. 

Na wystawie widma obskurantyzmu i zaściankowości 
odbijają się w krzywym zwierciadle fotografii 
należących do dwóch cykli. Nowe Ateny (2015– 
–2016) inspirowane są wydaną w latach 1745–1746 
encyklopedią powszechną autorstwa księdza 
Benedykta Chmielowskiego, która do dziś uznawana 
jest za symbol przedoświeceniowej ciemnoty 
i zabobonu. W drugim, nowopowstałym cyklu 
kolaży przedstawione postaci mogą przywodzić 
na myśl ludowe uniwersum: Babę Jagę, księdza, 
wójta, śmierć, diabła, gospodynię czy wiejskiego 
głupka. Mimo swoich związków ze współczesnością 
są to bohaterowie moralitetu: częściej cechują ich 
występki, rzadziej cnoty. Pozbawione frenetyzmu 
i dramatyczności doskonale wpisują się w polski 
folklor. Cechuje go bowiem, jak zaznacza Maria 
Janion, szczególny urok: „(…) zawiera w ogólności 
niewiele pierwiastków demonicznych. Brakuje mu 
głębokiej grozy. Demonologia polska jest uderzająco 
uboga. Czarownice nasze mało szkodliwe, zajmują się 

Wtedy wychodzimy. Koledzy Zbrojne Bractwo 
Świętego Dżordża najeżdża na świat. Uwaga, 
uwaga, są groźni, są uzbrojeni. Uzbrojeni w scyzoryk, 
uzbrojeni w łączność przez krótkofalówki. Uzbrojeni 
w amfetaminę, uzbrojeni w adrenalinę. Depczą 
trawnik, obrywają kwiaty. robią wgniecenia 
w chodniku, robią podkop pod świat.
Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2016, s. 175–176.
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drobnostkami, na Łysej Górze piją słodką wódkę i jedzą 
białe bułki: oto polska orgia!” (Maria Janion, Gorączka 
romantyczna, Gdańsk 2007, s. 307). 

Ze zbioru fotografii Kalickiej wyłania się również 
portret środowiska artystów, których gnębią 
własne zmory. Kalicka ukazuje na zdjęciach 
siebie, swoich przyjaciół i bliskich – pokolenie 
trzydziestolatków borykających się z własną 
cielesnością, tożsamością, wrażliwością. Razem 
przywdziewają symboliczną maskę klauna (Co się 
stało, to się nie odstanie, 2013–2014). Analogicznie 
do cyrkowych przebierańców pojawiających się 
u Paula McCarthy’ego i Cindy Sherman próbują oni 
zbudować dystans – do świata, codzienności i samych 
siebie. Nieobce są im niepokojące klimaty rodem 
z Felliniego, Kubricka i Lyncha; nie stronią od używek 
i imprez, na których przemieniają się w dziwaczne, 
na wpół zwierzęce postaci, w Trzy Gracje czy 
Panny z Awinionu, bawiąc się przy tym szaleńczo 
(Fototeatrzyk Domowy, 2009–2010; Totalizator, 
2012). Są współczesnymi wcieleniami tricksterów, 
świętymi błaznami, mistrzami metamorfoz. 

Dożynki obrazują przemiany metod i form pracy 
artystki. Wystawa zestawia fotografie z różnych 
istniejących cykli i dopełnia je nowymi pracami. W tym 
rozbudowanym kolażu konsekwentnie przewijają się 
pewne wizualne motywy, maski (zwierząt, klaunów, 
czarownic czy nawet kanapkowych ludzików), układy 
i symbole zaczerpnięte ze sztuki dawnej, religii, filmu 
i popkultury. Dostrzec jednak można, że Kalicka 
stopniowo odchodzi od wieloelementowych, na 
wpół improwizowanych zapisów spontanicznych 
towarzyskich sytuacji i rozbudowanych scenograficznie 
tableaux vivants na rzecz bardziej indywidualnej pracy 
studyjnej. Z rozbuchanych, barokowych zestawień 
wyrzyna pojedyncze przedmioty, detale, plamy 

barwne i kondensuje w nich historie, które wcześniej 
opowiadała mnogością scen i postaci.
I tak można byłoby zakończyć naszą opowieść 
o Dożynkach, ale zapewne Wy dostrzeżecie w niej 
jeszcze inne mary-koszmary. 

Są bowiem wciąż dziwy na niebie i ziemi.
Anna Lebensztejn

Irena Kalicka, z cyklu Co się stało, to się nie odstanie, 2013–2014, fotografia, dzięki uprzejmości artystki
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Złe są rządy i złe drogi w Polszcze, złe i mosty.
Złych ludzi jest bez liczby, że nie mają chłosty.
Benedykt Chmielowski, Nowe Ateny, albo akademiia wszelkiej sciencyi pełna…, wybór i oprac. Maria i Jan 
Józef Lipscy, Kraków 1966, s. 357.

Irena Kalicka, z cyklu Dożynki, 2018, fragment kolażu, dzięki uprzejmości artystki

Irena Kalicka, z cyklu Nowe Ateny, 2015–2016, fotografia, dzięki uprzejmości artystki

44



autorka filmów, fotografii i kolaży, z których 
wiele inspirowanych jest tekstami 
literackimi lub antropologicznymi. 
Absolwentka Wydziału Fotografii 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Dyplom 
magisterski obroniła w 2013 roku 
w pracowni prof. Józefa Robakowskiego.
Autorka wystaw indywidualnych 
Sztuczki i rzezie (Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie, 2018, razem 
z Tomaszem Partyką), Smoka pokonać 
trudno, ale starać się trzeba (Fundacja 
Profile w Warszawie, 2016), Koń 
jaki jest, każdy widzi (Galeria F.A.I.T. 
w Krakowie, 2015), Gęsia skórka 
(Fundacja Profile w Warszawie, 2014), 
I did not have sexual relations with 
that woman (Galeria SKI w Krakowie, 
2014, w ramach Miesiąca Fotografii 
w Krakowie), Autoportret negatywny 
(Galeria Pauza w Krakowie, 2012), 
Totalizator (Galeria AS w Krakowie, 
2012). Brała udział w licznych wystawach 
zbiorowych, m.in. Slav Squatting 
and Its Discontents (Meet Factory 
w Pradze, 2018), Szczurołap (Muzeum 
Współczesne Wrocław we Wrocławiu, 
2018), Bestiarium (Galeria Miejska 
w Gdańsku, 2018), Polki, Patriotki, 
Rebeliantki (Galeria Miejska Arsenał 
w Poznaniu, 2017), Późna polskość. 
Formy narodowej tożsamości po 1989 
roku (Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2016), 
Artyści z Krakowa. Pokolenie 1980–1990 
(Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 
w Krakowie, 2015), The Increased 
Difficulty of Concentration (City Surfer 
Office w Pradze, 2015), Wyborny trup 
polskiej fotografii (BWA Wrocław we 
Wrocławiu, 2015, w ramach festiwalu 
TIFF), Future Condition – from reality to 

Irena Kalicka 

(ur. 1986)

algorithm (Photokina Academy w Kolonii, 
2014), Ruja i porubstwo (Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski 
w Warszawie, 2013). Członkini Grupy 
Strupek. Mieszka i pracuje w Krakowie.
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Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej 
Bunkier Sztuki można oglądać od wtorku 
do niedzieli w godzinach 11–19.

Oprowadzania po wystawach
Każdy ze zwiedzających może zamówić 
autorskie oprowadzania przygotowane 
przez opiekunów wystaw w ramach 
projektu „Opowiadamy o wystawie”. 
Spotkania dla dorosłych przyjmują 
formę dyskusji, natomiast dla dzieci 
i młodzieży przygotowujemy warsztaty 
zainspirowane pracami pokazywanymi 
w Galerii. 

Koszt oprowadzania: bilet wstępu na 
wystawę + opłata za oprowadzanie 
wynosi 65 zł (w języku polskim) i 85 zł 
(w języku obcym). Opłata za warsztaty 
dla dzieci i młodzieży – 120 zł (w języku 
polskim) i 150 zł (w języku angielskim).

Informacje i zapisy: Mikołaj Spodaryk 
(edukator), spodaryk@bunkier.art.pl

Działania edukacyjne
Aktualnym wystawom towarzyszą 
również bezpłatne warsztaty dla dzieci 
i warsztaty rodzinne. Prowadzą je 
edukatorzy, opiekunowie wystaw, kuratorzy 
i artyści. O warsztatach na bieżąco 
informujemy na stronie bunkier.art.pl 
i na portalu sztuka24h.edu.pl. Na portalu 
udostępniamy dodatkowo scenariusze 
i materiały edukacyjne. 

Oprowadzania i warsztaty mogą być 
dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją 
wzroku (audiodeskrypcje), z dysfunkcją 
słuchu (tłumaczenie na Polski Język 
Migowy) oraz osób z niepełnosprawnością 
intelektualną i spektrum autyzmu.

Informacje i zapisy: Mikołaj Spodaryk 
(edukator), spodaryk@bunkier.art.pl

Odwiedź 
Bunkier Sztuki

Publikacje 
Wydawnictwa Galerii – książki o sztuce, 
katalogi wystaw, książki dla dzieci 
można kupić w kasie Galerii oraz 
w księgarni Ha!art (od wtorku do niedzieli, 
godz. 12–19). Ostatnią wydaną przez 
nas publikacją jest Księga zmian 
zawierająca teksty poświęcone projektom 
i wystawom prezentowanym w ostatnich 
latach w Galerii Bunkier Sztuki.

„Pawilon Wystawowy”
To miejsce, w którym organizujemy 
spotkania tematyczne poświęcone 
przede wszystkim strategiom kuratorskim 
i praktykom wystawienniczym. 
W „Pawilonie Wystawowym” znajduje 
się księgozbiór poświęcony historii 
wystawiennictwa, praktykom kuratorskim 
i prawu własności intelektualnej. Książki są 
dostępne na miejscu dla odwiedzających 
Galerię. 

Kolekcja dzieł sztuki
Kolekcja Bunkra Sztuki to ponad trzysta 
prac artystów sztuki współczesnej. Dzięki 
współpracy Galerii z Regionalną Pracownią 
Digitalizacji Małopolskiego Instytutu 
Kultury w Krakowie można je oglądać 
na portalu Wirtualne Muzea Małopolski 
(muzea.malopolska.pl).

Wszystkie informacje o tym, co dzieje się 
w Galerii, można znaleźć na stronach: 

bunkier.art.pl
facebook.com/bunkiersztuki
instagram.com/bunkiersztuki
sztuka24h.edu.pl
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Wydawnictwo 
towarzyszące 

wystawom

redakcja: adam Ladziński, Karolina rostkowska
tłumaczenie z j. angielskiego: adam Ladziński

projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku: agata Biskup
ISBN: 978-83-62224-74-6
druk: Drukarnia Pasaż Sp. z o.o.

Kraków 2019

wernisaż: 25.01.2019 (piątek), godz. 18
czas trwania: 26.01–31.03.2019

miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

DOżynKI
artystka: irena Kalicka

kuratorka: anna Lebensztejn
aranżacja: Mateusz Okoński

koordynacja: Renata Zawartka
miejsce: I piętro

POLe, PłaSKI Teren
artystka: anna Molska

kuratorka: lidia Krawczyk
koordynacja: Gabriela Brdej

miejsce: parter

OD WZnIOSłOŚCI DO ŚMIeSZnOŚCI 
artystka: Rebecca Moss
kuratorka: anna Bargiel

współpraca aranżacyjna: agata Biskup
koordynacja: Jolanta Zawiślak

miejsce: Galeria Dolna

patroni medialni galerii:

patroni medialni wystaw:

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a

Kraków

bunkier.art.pl
facebook/bunkiersztuki
instagram/bunkiersztuki
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