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W najnowszym filmie Katariny Zdjelar Untitled (A Song) (2016) czte-
rech młodych muzyków spędza noc w improwizowanym studiu 
muzycznym, którego okna wychodzą na szeroki miejski bulwar. Je-
dynym możliwym do wychwycenia przerywającym ciszę hałasem 
jest wpadający przez otwarte okno dźwięk przejeżdżającego w od-
dali pociągu. Okno pełni funkcję ramy odgradzającej wnętrze od 
ciemnej niematerialności świata zewnętrznego. Przestrzeń miesz-
kania zostaje przedstawiona za pomocą zbliżeń, wydobywających 
rozmaite tekstury – koców, wzmacniaczy, instrumentów i twarzy 
bohaterów filmu. Pracujący wentylator podkreśla powolne tempo 
ciepłej, letniej nocy, a wydawany przez niego cichy dźwięk pogłę-
bia atmosferę filmu. Znajdujemy się w dużym mieście. Jesteśmy 
jednak świadkami jego przedłużonego wygasania. Doświadcza-
my więc chwil pustki naznaczonych ciemnością i ciszą, momentu, 
w którym wszystko się już skończyło, a nadchodzący nowy dzień 
spoczywa jeszcze w otchłaniach wyczekiwania i żalu. To chwila 
jednoczesnego pragnienia i odrzucenia nadciągającej przyszłości.
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W studiu leży mężczyzna z gitarą. Prawie śpi, ma przepoconą ko-
szulę, a myślami odpływa do kilku wyciszonych akordów, które 
wygrywa na gitarze. Leniwe dźwięki podążają za kobietą nucącą 
improwizowaną melodię, do której włącza pojedyncze takty wy-
grywane na keyboardzie. Mężczyzna z brodą wygląda przez okno, 
a jeszcze inny skręca i zapala papierosa. Nagle spokój przerywają 
żywe dźwięki improwizacji gitarowej, która po chwili jednak milk-
nie. Cichnie wszystko, a kamera wyprowadza nas z pokoju, przez 
puste korytarze i klatkę schodową wielkiego budynku, aż na ulicę. 
Naraz jednak z powrotem wędruje przez detale wnętrza budynku 
aż do pokoju. Tak naprawdę nic się nie wydarza. Jednakże tak jak 
cisza nasączona jest hałasem i jego muzykalnością, tak „nicość” 
wypełniają ukazywane szczegóły i fragmenty. Niepokój przenika 
się z harmonią.

Podobnie jak w innych filmach Katariny Zdjelar widz zostaje 
zanurzony w spokojnym trwaniu zamkniętej, zaaranżowanej sy-
tuacji. Ta trwająca chwila, której granice wyznaczają dźwięki 
i rytmy muzyki lub słowa mówionego, wywołuje poczucie istnie-
nia czasowej próżni, chwili przejścia, doświadczenia oczekiwania 
umieszczonego w społecznej przestrzeni wydłużonego przeby-
wania pomiędzy. Filmy Zdjelar często przedstawiają więc kulisy 
ideologicznego i maginarium naszych zmiennych, dynamicznych 
i pośpiesznych czasów. Pokazują alternatywne „chrono-geografie”, 
rzadko przedstawiane momenty nieprzystosowania do ideologicz-
nego przyspieszenia.

Procesy transformacji społecznej i ekonomicznej – a opisywany 
film kręcono w Belgradzie, stolicy kraju mocno doświadczone-
go przez zmianę systemu – doprowadziły do pęknięcia typowej 
niegdyś dla przestrzeni modernistycznych i socjalistycznych 
jednorodności czasu. To pęknięcie, będące przejawem nowego 
rozwarstwienia społecznego, nie tylko wytworzyło równoległe 
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przestrzenie (przeznaczone z jednej strony dla uprzywilejowanych 
przedsiębiorców klasy zamożnej, a z drugiej dla nieuprzywilejo-
wanej większości), lecz również przeciwstawne sposoby doświad-
czania czasu. Jeśli dźwięk jest wskaźnikiem czasu, a obraz wskaź-
nikiem miejsca, to w nakręconym w Belgradzie filmie dialektyka 
ciszy i dźwięku, ciemności i światła wydobywa różne sposoby do-
świadczania czasu i przestrzeni w świecie często przedstawianym 
jako jednorodne, niemożliwe do podważenia kontinuum.

O ile konwencjonalne tworzenie muzyki polega na kontrolowaniu 
i organizowaniu dźwięków, o tyle przedstawieni w filmie muzy-
cy do wytwarzanych przez siebie brzmień podchodzą swobodnie. 
Tak naprawdę bowiem poszukują momentów, w których muzyka 
i cisza koegzystują, w których obecność obu w jednej chwili od-
słania związek pomiędzy subiektywnymi rytmami doświadczenia 
a rytmem wielości. Poruszający się obraz i płynący dźwięk wska-
zują swoje przeciwieństwa – bezruch i ciszę. Rytmiczny przepływ 
brzmienia i obrazu kieruje ku swojemu czasowemu przeciwień-
stwu – zatrzymaniu czasu. Katarina Zdjelar bada fikcyjność czasu, 
inscenizując filmowe spotkanie jednostki i wielości. Spotkanie to 
ma charakter wspólnie konstruowanej narracji fizycznej, powstają-
cej w warunkach określonej przestrzeni.

Film My Lifetime (Malaica) z 2012 roku przedstawia podobną sy-
tuacją, dostarczając jednocześnie widzowi więcej szczegółów 
o charakterze społecznym i kulturowym. Zdjelar nagrywa próbę 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ghany, odbywającą się w dusz-
nej sali Teatru Narodowego w akrze. Podobnie jak w filmie zre-
alizowanym w Belgradzie, również w tym przypadku nigdy nie 
widzimy całej sceny, a w zamian otrzymujemy fragmentaryczne 
podpowiedzi w postaci detali i zbliżeń. Kamera spokojnie przesu-
wa się po zadrapanych powierzchniach drewnianych i mosiężnych 
instrumentów, po dłoniach i twarzach muzyków. Powolne tempo 
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popularnej piosenki uzupełniają letargiczne twarze muzyków oraz 
ich delikatne i wprawne ruchy. Niektórzy z nich grają, inni czekają 
na swoją kolej. Podobnie jak gitarzysta w Belgradzie – choć z pew-
nością z innego powodu – ghański puzonista przysypia, zamykają 
się również oczy klarnecisty. Spoceni, przytłoczeni duchotą i go-
rącem trwają na granicy pomiędzy jawą a snem, kołysani przez 
rytm muzyki.

Tak jak poprzednim filmie, tu także oglądamy resztki i ślady 
minionych wydarzeń, niesionych przez dźwięki muzyki, rezo-
nujących w niepewnej poczekalni odroczonej lub może nawet 
zawieszonej przyszłości. Ghańska Orkiestra Symfoniczna była 
niegdyś narodowym symbolem kultury niepodległego państwa, 
przejawem socjalistycznej polityki modernizacji rządzącego 
w latach 60. prezydenta Kwame Nkrumaha, który zadecydował 
o utworzeniu instytucji kultury mającej napełniać dumą i przy-
czyniać się do rozwoju nowego kraju. Dziś z tej wizji pozostało 
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niewiele – orkiestra nie posiada nawet porządnej sali prób, korzy-
sta ze starych instrumentów, a gra jedynie od czasu do czasu dla 
zagranicznych dygnitarzy i dyplomatów. W filmie Zdjelar muzycy 
wykonują utwór Malaica, jedną z najpopularniejszych afrykań-
skich piosenek miłosnych z czasów wychodzenia z niewoli kolo-
nialnej, przywołującą ducha panafrykanizmu. Choć nie wiadomo, 
kto skomponował ten napisany w języku suahili utwór, piosenka 
stała się międzynarodowym hitem po tym, jak w latach 60. nagrali 
ją Miriam Makeba i harry Belafonte.

Muzycy, najwyraźniej świetnie zaznajomieni z utworem, spra-
wiają wrażenie nieco oderwanych od rzeczywistości. Wykonanie 
prezentowane jest w czasie rzeczywistym, piosenka rozwija się 
leniwie w spokoju upału pożerającego entuzjazm wykonawców. 
Znów przenika nas rytm czasowego i społecznego „pomiędzy”. 
Zarówno belgradzki zespół, przygrywający sobie ciepłą nocą, jak 
i ghańska orkiestra, uczestnicząca w próbie w środku gorącego 
dnia, nie grają dla żadnej publiczności. Być może zwrócenie uwa-
gi na to melancholijne oderwanie od rzeczywistości ma na celu 
wywołanie naszego wzruszenia. Równocześnie jednak Zdjelar co 
chwilę pozbawia nas obiektów emocjonalnej empatii, zakłócając 
nasze poczucie orientacji i zaangażowania. Kamera nigdy nie prze-
szkadza, oferuje widzom tak poczucie bliskości, jak i wrażenie 
obserwacji z daleka. Bohaterów oglądanej sceny obdarza zarówno 
widocznością, jak i poczuciem prywatności. Oni zaś nie nawiązują 
między sobą jakiegokolwiek kontaktu, trwając zanurzeni we wła-
snych światach. Choć mogą wydawać się powściągliwi, są również 
przedstawieni jako niezwykle wrażliwi i pozostający w skompli-
kowanych relacjach z bezpośrednim otoczeniem.

Najwcześniejszym przykładem filmu, w którym artystka proponu-
je analizę poetyki czasoprzestrzennego kontinuum transformacji 
rozumianej jako proces czekania, jest praca Everything Is Gonna Be 
z 2008 roku. Oglądamy tu grupę przedstawicieli klasy średniej 
w średnim wieku, mieszkańców małego miasteczka na Lofotach 
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w północnozachodniej Norwegii. Zdjelar rejestruje jedno z cy-
klicznych spotkań lokalnego chóru odbywające się i tu bez udzia-
łu zewnętrznej publiczności. Dla tej odizolowanej społeczności, 
znacznie zamożniejszej od wcześniej omawianych grup, wspólny 
śpiew jest sposobem na ponowne naładowanie baterii, urozmaice-
nie wygodnego, lecz monotonnego życia. Tym razem wykonywa-
nym utworem jest słynny klasyk muzyki rockowej z późnych lat 
 
 
 
 
 
 
 

60. – Revolution Beatlesów. Wydaje się, że nie należy on do standar-
dowego repertuaru chóru. Próby wypadają niezręcznie, niektórzy 
chórzyści jedynie udają, że śpiewają, nie znając porządnie tekstu. 
inni nawet nie próbują. Na sali dominuje uczucie wahania, stop-
niowo ewoluujące w wyobcowanie. Po raz kolejny muzyka określa 
atmosferę przedstawianej sceny, tym razem jednak wprowadza 
również niepokojące zerwanie w relacji z obrazem.

Revolution to utwór, w którym John Lennon przestrzega przed 
radykalizacją zachodnich ruchów młodzieżowych późnych lat 
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60., przed skrajnymi działaniami i zamkniętymi poglądami po-
litycznymi. Piosenka odzwierciedla uczucie dominujące wśród 
tych przedstawicieli zachodniej klasy średniej, którzy w młodości 
przeżyli zauroczenie radykalną polityką lewicową, lecz z czasem 
porzucili młodzieńczy entuzjazm na rzecz spokojnego życia gwa-
rantowanego samą przynależnością do tej klasy. W filmie Zdjelar 
chórzyści niczym w letargu odtwarzają humanistyczne przesła-
nie piosenki, a jednocześnie pozostają zupełnie niezwiązani z jej 
uspokajającą obietnicą, która u Zdjelar przekształca się w coś 
niepokojącego: „everything is gonna be alright, alright, alright…” 
[Wszystko będzie w porządku, w porządku, w porządku…]. Na 
końcu filmu jeden z mężczyzn wciąż otwiera usta, jakby wymawiał 
słowo „alright”, nawet gdy muzyka cichnie.

Po raz kolejny uświadamiamy sobie, że przeszła przyszłość już prze-
minęła, że od czasów debiutu piosenki Beatlesów na falach radio-
wych niczego tak naprawdę nie doprowadzono do porządku. Byli-
śmy świadkami zarówno porażki socjalistycznej alternatywy, jak 
i kapitalistycznego procesu likwidowania społeczeństwa na rzecz 
stworzenia jednostki przystosowującej się do przyspieszonego, ra-
cjonalnego czasu. Nie wszystko jest w porządku, ale wszystko się 
dezaktualizuje – zwłaszcza wyobraźnia zmieniającego się i rozwija-
jącego świata. Zdjelar zabiera nas w trudną drogę, byśmy uświado-
mili sobie, jak bardzo słynna dynamika współczesnego świata glo-
balnego, przedstawianego jako pozostający w ciągłym ruchu, uza-
leżniona jest od ideologii promującej rozpad wyobraźni społecznej.

W nakręconym rok wcześniej filmie A Girl, the Sun, and an Airpla-
ne Airplane (2007) Zdjelar przygląda się życiu po drugiej stronie 
żelaznej kurtyny w czasach, gdy Beatlesi śpiewali o ogranicza-
niu idei rewolucyjnych w świecie zachodniej klasy średniej. Pod 
dyktaturą envera hodży albania uznawana była za najbardziej 
opresyjny reżim stalinowski w europie, a albańczycy za naród 
najbardziej odizolowany od świata zachodniego, utrzymujący je-
dynie ograniczone kontakty ze Związkiem Radzieckim i Chinami. 
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W szkołach obowiązkowo nauczano języka rosyjskiego. Jednak 
po upadku rządów hodży oraz w miarę wprowadzania przemian 
systemowych znajomość tego języka stała się oznaką nieprzygoto-
wania do nadchodzącego świata. Rosyjski był kojarzony z innymi 
czasami i innymi przestrzeniami.

Zdjelar zaprasza grupę mieszkańców Tirany do studia nagranio-
wego i prosi ich o zarejestrowanie rosyjskich słów, które pamiętają 
z czasów szkolnych. Choć przychodzi im to z trudem, w końcu 
składają kilka losowych zdań z zapomnianego już rosyjskiego słow-
nictwa. Jednak słowa nie łączą się ze sobą, a jedyną rzeczą, która 
przydaje im swego rodzaju logiki, są zachowane w indywidualnej 
pamięci struktury i skojarzenia. Zapamiętane treści blakną tak 
szybko, jak zmieniają się czasy. Wraz z nimi zaś ucieka logika prze-
widywania tego, co miało stać się ważne w przyszłości, a sama ta 
przyszłość nie wydaje się już istotna.
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Rise Again (2011), piąty z wybranych filmów, różni się od pozosta-
łych. Tym razem zdarzenia rozgrywają się nie w zamkniętym miej-
skim wnętrzu, lecz na zewnątrz, poza miastem. Zamiast muzyki 
lub mowy słyszymy dźwięki pochodzenia naturalnego – drgania 
i echa liści oraz gałęzi, ciała poruszające się w słonecznym, zielo-
nym krajobrazie. Na tle łąki i niewielkiego lasu widzimy grupę 
mężczyzn – jak się na końcu dowiemy – ubiegających się o azyl 
mieszkańców obozu dla uchodźców na terenie Słowenii. Nie są oni 
jednak przedstawiani typowo, w sposób, w jaki pochody uchodź-
ców pokazują dzisiejsze media. Nie wydają się ani zamknięci 
w ograniczonej przestrzeni obozu, ani nie przemieszczają się w kie-
runku upragnionego celu. Zamiast tego przechadzają się w spokoj-
nym i kojącym krajobrazie przyrody w bezruchu słonecznego dnia.

Tym razem motyw poczekalni został wyraźnie zaznaczony. Każdy 
ośrodek dla uchodźców zbudowany jest jako przestrzeń oczekiwa-
nia. Przestrzeń, w której czas rozciąga się do tego stopnia, że każda 
sekunda, każde poruszenie liścia, każdy powolny krok i każda 
gałąź łamiąca się pod stopą wprawia wyczekujące ciało w stan 
jednoczesnego oczekiwania i zapomnienia. Czy takie doświad-
czenie można uznać za rewers kapitalistycznego przyspieszenia, 
które rządzi naszym doznawaniem czasu i wyznacza jego na nowo 
zrytualizowaną normę?

Wydaje się, że mężczyznom snującym się po lesie nie dzieje się 
nic złego. To nie-wydarzenie usypia naszą czujność. Jednak 
w pewnym momencie odnosimy wrażenie, że widzimy kogoś na 
drzewie. Kogoś, kogo początkowo nie zauważyliśmy, w bezruchu 
naturalnej mimikry i spokoju poruszającego się wolno obrazu. Po 
chwili zyskujemy pewność, że wśród gałęzi znajduje się mężczyzna 
w czarnym kostiumie kung-fu, szybko i zwinnie poruszający się po 
lesie. Po raz pierwszy w prezentowanym tu zbiorze filmów mamy 
do czynienia z wydarzeniem niespodziewanym, zaburzającym pę-
tlę oczekiwania. Bohaterowie filmu z wolna gromadzą się wokół 
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mistrza sztuk walki. Ciekawi jego techniki po chwili zaczynają 
nawet z nim ćwiczyć. Trudno nie zwrócić uwagi na uderzające 
podobieństwo wojownika do Bruce’a Lee – pierwszej i największej 
globalnej gwiazdy filmu i sportu o innym niż biały kolorze skóry. 
Co sobowtór Bruce’a Lee robi w słoweńskim lesie?

Jak dowiadujemy się na końcu filmu, jest on jednym z uchodźców. 
Kiedy zaś widzimy mężczyzn po raz ostatni, nie są już rozproszeni, 
lecz tworzą zwartą grupę wspólnie kroczącą przez las. a zatem, 
gdy na końcu filmu wracamy do początkowego ujęcia przedstawia-
jącego las z perspektywy łąki, nasza percepcja tej scenerii jest już 
inna. Nagle okazuje się, że widok niesie w sobie zagadkowe ocze-
kiwanie. Cofając się z tą myślą do innych filmów, uświadamiamy 
sobie, że tego rodzaju oczekiwanie w sposób niedopowiedziany 
istniało w nich wszystkich.

Film jako medium audiowizualne porządkuje obrazy i dźwięki 
w jednostkowe kontinuum. Dźwięki, które możemy podzielić na 
trzy kategorie: hałasy, słowa i muzykę, postrzegane są albo jako 
część pola wizualnego, albo jako coś wobec niego zewnętrzne-
go. Katarina Zdjelar umieszcza muzykę, słowa i hałasy w obrębie 
pola wizualnego (pokazuje nam źródła dźwięku), lecz muzyka ta 
nigdy nie komponuje się płynnie z obrazem. Dźwięki muzyki są 
związane z daną przestrzenią (site-specific), ale służą również do 
wskazywania zerwań w obrębie naszej zdolności do pełnego opisa-
nia obserwowanej sytuacji. Sugerują to chwile ciszy poprzedzające 
audiowizualną syntezę lub następujące po niej – Malaika rozpoczy-
na się niemym obrazem palców szarpiących struny wiolonczeli, 
a Everything Is Gonna Be kończy się obrazem jednego z chórzystów 
otwierającego usta, mimo że muzyka dawno ucichła. Ta bierna 
interwencja wprowadza zerwanie ciągłości pomiędzy obrazem a sło-
wem. Przede wszystkim jednak unaocznia poczucie braku, które 
trudno wywołać samym obrazem.
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W odróżnieniu od czterech pierwszych filmów, Rise Again nie za-
wiera muzyki. Skupienie się na muzyce w pozostałych dziełach 
czyni jej brak w Rise Again szczególnie słyszalnym. Brak ten, afonia 
bohaterów – nieśpiewających, niegrających, niemówiących – wy-
ostrza naturalne dźwięki, wzmacniając nasze oczekiwanie na od-
roczone wydarzenie. Ruch ciała „Bruce’a Lee” staje się muzyczny – 
ujawnia zarazem wyuczone kulturowe rozpoznawanie (symbolika 
pierwowzoru jako najważniejszego bohatera trzeciego świata stwo-
rzonego przez kino komercyjne), jak i odmawia pełnego dostępu 
do oznaczonego obiektu. Wspólnotę snujących się uchodźców 
ustanawia ruch, rytm i taniec mistrza sztuk walki. Tak jak w in-
nych filmach Zdjelar, chodzi tu o wytwarzanie relacji pomiędzy 
dysonansem hałasów i harmonią muzyki, które odzwierciedlają 
relacje pomiędzy niepokojem a porządkiem. Wobec braku muzyki 
w Rise Again skupiamy się na związkach pomiędzy poruszającymi 
się ciałami a dźwiękami otoczenia. W ten sposób rozpoczyna się 
nowa fizyczna opowieść uruchamiana przez mały „cud” w lesie, 
skromna historia, w której niepokój oczekiwania zmienia się nagle 
w oczekiwanie prawdziwych wydarzeń.

W charakterystyczny dla twórczości Zdjelar stonowany sposób, 
w jaki odnosi się ona do rzeczywistych zdarzeń, film ten przed-
stawia los uchodźców zupełnie inaczej, niż robią to media masowe 
tworzące widowiskowe obrazy cierpienia. Skupia się bowiem na 
poszukiwaniu przez uchodźców porządku (upragnionego upo-
rządkowanego społeczeństwa). Poszukiwanie to wynika zaś ze 
strachu przed przytłoczeniem przez masowe wydarzenie. Pustka 
ich oczekiwania zostaje wypełniona ruchami i dźwiękami. W tym 
audiowizualnym środowisku zachodzi w nich zmiana: przypad-
kowość przemierzania naturalnej przestrzeni Słowenii, mającej 
wypełnić luki w czasie rozciągniętym przez czekanie, przechodzi 
w nagłe wydarzenie wytworzone wokół działającego ciała. a wów-
czas tytuł filmu nabiera dodatkowych, zaskakujących znaczeń.
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(ur. 1979) studiowała w CeNPi (Center for Contemporary Theatre 
and Performance art) i University of arts w Belgradzie, a także 
w Piet Zwart institute w Rotterdamie. Mieszka w Rotterdamie. 
Współpracuje ze Spazioa Gallery.

W y D a R Z e N i a  T O W a R Z y S Z ą C e

18.06.2016, ms1 g. 12.00
Oprowadzanie po wystawie: kuratorka Maria Morzuch i artystka 
Katarina Zdjelar.  

10.09.2016, ms1 g. 11.11
Warsztat z cyklu Pół kwadrata małolata: Między dźwiękami, między 
słowami. Obowiązują zapisy pod nr tel. 605 060 063 (pn–pt, godz. 
8.00–16.00).
 
10.09.2016, ms1 g. 13.13
Warsztat z cyklu Familia do kwadratu: Między dźwiękami, między 
słowami. Obowiązują zapisy pod nr tel. 605 060 063 (pn–pt, godz. 
8.00–16.00).

13.09.2016, ms2 g. 18.00
wykład Barbary Kingi Majewskiej: Kto śpiewa? Praktyki obecności 
wykonawcy w śpiewie.

k atarina zdjelar
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Moje życie (Malaik a)
My lifetiMe (Malaik a),  2012 ,  5 ’37 ’ ’

powstać znowU
rise again, 2011,  1 1’23’ ’

Bez tytUłU (piosenk a)
Untitled (a song),  2016,  10’45’ ’

dziewczyna,
słońce i  saMolot saMolot

a girl ,  the sUn and
an airplane airplane, 2007,  9’53’ ’

wszystko Będzie
everything is gonna Be,  2008,  3’35’ ’
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