
Rozdzielona Wspólnota – The Inoperative Community II to prezentacja po-
wstałych od 1968 roku awangardowych filmów i wideo poświęconych idei 
wspólnoty i zmieniającej się naturze relacji w jej obrębie. Na wystawie za-
prezentowano stworzone na potrzeby kina, telewizji i galerii prace, które 
ukazują, poza wszystkim, jak przenikają się skomplikowane historie tych 
instytucji. Zaprojektowana oryginalnie dla galerii Raven Row w Londynie 
wystawa, w przygotowanej dla Muzeum Sztuki odsłonie zaprezentowana 
została w całkowicie nowej aranżacji architektonicznej i ze zrewidowanym 
wyborem prac.

Pierwszy człon tytułu wystawy Rozdzielona Wspólnota – The Inoperative 
Community II został zapożyczony z polskiego tłumaczenia eseju Jeana-Luca 
Nancy’ego z 1983 roku, La Communauté désoeuvrée. Drugi człon stanowi 
odwołanie do wystawy w Raven Row i pochodzi z angielskiego tłumaczenia 
tego tekstu. Różni się on zarówno od polskiej wersji jak i francuskiego orygi-
nału. Zestawienie w tytule dwóch odmiennych tłumaczeń tego samego po-
jęcia sprawia, że uwypuklony zostaje aspekt odmiennej recepcji i warunków 
produkcji filmów awangardowych od końca lat 60. po obu stronach żelaznej 
kurtyny. Jest to jeden z głównych tematów wystawy. Rozbieżności w tłuma-
czeniu wskazują również na często inne pojmowanie pojęcia wspólnoty i róż-
ne jego definiowanie w zależności od perspektywy społeczno-politycznej.

Ekspozycja koncentruje się na okresie, który można nazwać długimi latami 
70. (1968–84). Francuski filozof Alain Badiou nazwał ten okres „czerwoną 
dekadą”, która rozpoczęła się od walk narodowowyzwoleńczych, masowych 
rewolt studentów i robotników. Powstałe dzięki tym wydarzeniom możliwości 
zostały w dalszej perspektywie gwałtownie zaprzepaszczone na skutek po-
jawienia się neoliberalizmu. Wszystkie zaprezentowane na wystawie filmy 

Rozdzielona Wspólnota
–

The Inoperative Community II 

Mapka wystawy znajduje się na ostatniej stronie przewodnika.
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albo pochodzą z tego okresu i przyczyniły się do rewizji ówczesnych debat 
estetycznych i dyskursu teoretycznego, albo stanowią refleksję nad ruchami 
społecznymi i politycznymi tamtych lat.

Poruszanie się po ekspozycji, na którą składa się ponad sześćdziesiąt go-
dzin projekcji ułatwia program widoczny zaraz po wejściu do galerii i za-
mieszczony w broszurze towarzyszącej wystawie. Ilość materiału filmowego 
stanowi wyzwanie dla odbiorcy, nawet jeśli wielokrotnie powróci on na wy-
stawę, ale już jej fragmentaryczne obejrzenie umożliwia wyrobienie sobie 
spójnego obrazu na temat koncepcji ekspozycji. 

W przestrzeni galerii ms2 zaaranżowano sześć dźwiękochłonnych sal. 
Tymczasowość ich charakteru podkreślona została poprzez widoczną 
konstrukcję. Sygnalizuje to, że osobom odwiedzającym Muzeum Sztuki na-
rzucono kinowy sposób oglądania prac. Podział przestrzeni na wiele małych 
pomieszczeń przywodzi na myśl separację, jednak równocześnie stwarza 
możliwość powstania nowych, efemerycznych wspólnot wewnątrz każdego 
z nich. W każdej z sal pokazywany jest jeden film wyświetlany kilkakrotnie 
w ciągu dnia.

Program prezentowany w usytuowanej w centrum galerii siódmej, większej 
 „sali kinowej”, silniej akcentuje temat wystawy i kwestię periodyzacji. W każ-
dy dzień tygodnia wyświetlany będzie inny zestaw filmów. Tydzień rozpoczy-
na się od obrazów nakręconych pod koniec lat 60., a kończy projekcją monu-
mentalnego dzieła Lava Diaza Melancholia z 2008 roku. Prace umieszczone 
w przestrzeni galerii korespondują z programem pokazywanym w sali kino-
wej. Stwarza to swoisty rodzaj dialogu pomiędzy twórcami reprezentującymi 
różne pokolenia i dyscypliny.

Nancy opisał doświadczenie wspólnoty jako oddzielenie lub utratę, ukazując 
wspólnotę jako koncepcję ontologiczną, a nie możliwy do zrealizowania pro-
jekt społeczny. Próbował rozdzielić pojęcie wspólnoty i kwestię tożsamości. 
Opisał świat, w którym społeczeństwo uległo rozpadowi i atomizacji. Dyskurs 
wspólnoty jest tylko jednym z wątków, który wpłynął na wybór prac i projekt 
wystawy. Kolejnym był związek fabularnych filmów i wideo – filmu-dziennika, 
eseju i dokumentu politycznego – z bardziej formalistycznymi lub „struktural-
nymi” praktykami, które nadal dominują w historii eksperymentalnego filmu 
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i wideo. Jeszcze innym punktem odniesienia były, znane odwiedzającym 
muzea i galerie, sposoby oglądania ruchomych obrazów.

Rozdzielona Wspólnota – The Inoperative Community II nie proponuje nowej 
teorii, która wyjaśniałaby rozprzestrzenianie się ruchomych obrazów w in-
stytucjach współczesnej sztuki i ich związku z kinem, ale tworzy przestrzeń 
do myślenia o migracjach pomiędzy tymi polami oraz o czynnikach wpływa-
jących na koncentrowanie i rozpraszanie uwagi. Dyktują one sposób, w jaki 
zapoznajemy się z tymi obrazami.

W latach 90. XX wieku artyści pracujący w obszarze filmu i wideo często 
korzystali z narzędzi właściwych kinu lub przejmowali obrazy filmowe 
z hollywoodzkiego lub europejskiego kina artystycznego, zmieniając ich 
cel i gramatykę. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło odejście od zainte-
resowania dekonstrukcją języka kina i coraz intensywniej zaczęto zwracać 
się ku filmowej awangardzie lat 60. i 70. XX wieku. Co najważniejsze, okres 
ten nie jest postrzegany jako zamknięta historia, lecz jako tradycja, w ra-
mach której mogą działać zarówno filmowcy, jak i artyści. Z jednej strony 
dla potrzeb galerii artyści zwracają uwagę na estetykę i kwestie polityczne 
charakterystyczne dla filmów awangardowych lat 70. XX wieku, z drugiej 
zaś niektórzy filmowcy w swoich dziełach kinowych zaczęli używać koncep-
tualnych gestów typowych dla filmów i wideo wykreowanych przez artystów 
i powstałych dla galerii.

Wystawa odnotowuje te złożone wzajemne wpływy, próbując nie fetyszyzo-
wać kina ani nie zachęcać do tego rodzaju rozproszonego oglądania, jakie 
jest udziałem odwiedzających galerie. 

 

Dan Kidner
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Ericka Beckman

Rysowane odręcznie efekty specjalne i hipnotyczne ścieżki dźwiękowe 
są stosowanymi często przez Erickę Beckman zabiegami. Ich wykorzy-
stanie umożliwia artystce kreowanie  światów, w których jednostki i gru-
py rywalizują o tajemnicze nagrody. Logika ukazanej w filmie gry zostaje 
skontrastowana z typowymi dla narracji metodami, które artystka określa 
jako „intencjonalność i potrzebę zamknięcia”. Film Ty graczu ukazuje zdol-
ności jednostki do przystosowania się do skomplikowanych i podlegających 
nieustannym przemianom systemów społecznych oraz to, jak kształtują się 
relacje władzy w obrębie struktur kooperacyjnych. Widzimy artystkę Ashley 
Bickerton w roli „gracza”, który musi w pierwszej kolejności zrozumieć 
mechanizm gry, by móc zmierzyć się z „Domem”. Jednakże gra wydaje 
się zmanipulowana – niezależnie od wyboru strategii, gry indywidualnej 
czy zespołowej, szanse na wygraną są znikome. W powtarzających się 
frazach takich jak „rozdzielić, rozdzielić, rozdzielić” czy „podmiot w ruchu 
ma swój własny ruch” Beckman nawiązuje do teorii gier oraz koncepcji 
szwajcarskiego psychologa Jeana Piageta, stosując wywołującą trans 
ścieżkę dźwiękową.

Ericka Beckman (ur. 1951, USA) ukończyła California Institute of the Arts w 1974 i zyskała uzna-
nie pod koniec lat 70. XX wieku dzięki swoim filmom na taśmie Super 8 i 16 mm. Jej prace można 
było zobaczyć w nowojorskim Museum of Modern Art oraz w Tate Modern w Londynie. Brała 
udział w nowojorskim Whitney Biennial w latach 1985, 1987 i 1991. W roku 2015 miała swoją 
wystawę indywidualną w Vene Klasen / Werner Gallery w Berlinie, a także w Mary Boone Gallery 
w Nowym Jorku i Walker Art Center w Minneapolis. Mieszka i tworzy w Nowym Jorku i Bostonie.

A
rtyści (G

a
leria

)
Ty graczu
1983
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
32 min
dzięki uprzejmości artystki
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Luke Fowler

W swoich filmach Luke Fowler wykorzystuje obrazy zaczerpnięte z archiwów 
i filmów dokumentalnych innych twórców. Jednakże zamiast ożywiać prze-
szłość Fowler używa ich do analizowania teraźniejszości. Artysta wmon-
towuje stworzony przez siebie, kręcony zwykle na taśmie 16 mm, materiał 
filmowy do znalezionych produkcji. Poprzez taki zabieg zachęca widza do 
refleksji nad tym, co zostało usunięte. Wystrzega się nostalgii, wchodząc 
raczej w dialog z wcześniejszymi formami wyrazu.

Podmiotem filmu Ubogi tkacz, robotnik luddysta i naiwni zwolennicy Joanny 
Southcott jest na pierwszy rzut oka marksistowski historyk E.P. Thompson. 
Słowa Thompsona, znanego głównie ze swojej książki The Making of the 
English Working Class, 1780–1832, z której Fowler zaczerpnął tytuł dla tego 
filmu, są tu odczytywane przez walijskiego artystę Ceritha Wyna Evansa. 
Na tle pejzażów Yorkshire Evans niepewnym głosem intonuje fragmenty 
z pamiętników Thompsona spisywanych w czasach, gdy ten pracował dla 
Workers Education Authority.

W jednej ze scen widzimy Thompsona wykładającego na temat trzech sie-
demnastowiecznych lewelerów, którzy zostali straceni za odmowę służby 
w armii Olivera Cromwella. Ten materiał filmowy został zaczerpnięty z filmu 
Marca Karlina Ku pamięci ( 1982), który również można oglądać na wysta-
wie Rozdzielona Wspólnota – The Inoperative Community II – zob. program 
pokazów filmowych w czwartek.

Luke Fowler (ur. 1978, UK) jest artystą, filmowcem i muzykiem mieszkającym w Glasgow. Jego 
filmy były pokazywane w nowojorskim Museum of Modern Art, londyńskim Tate Modern, na 
festiwalach filmowych Glasgow Film Festival oraz Berlin International Film Festival, a także na 
niedawnej wystawie monograficznej w Schirn Kunsthalle we Frankfurcie, The Modern Institute 
w Glasgow, oraz w Galerie Gisela Capitain w Kolonii w 2015 roku.

Ubogi tkacz, robotnik luddysta i naiwni
zwolennicy Joanny Southcott 
2012
wideo w jakości HD
61 min
dzięki uprzejmości artysty oraz The Modern 
Institute /  Toby Webster Ltd, Glasgow
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Kira Muratova

Urodzona w Rumunii i zamieszkała na Ukrainie Kira Muratova jest stanowi 
anomalię w świecie sowieckich filmowców. Jej filmy przekraczają granice 
mistycyzmu – widzianego zwykle jako temat przewodni radzieckiego filmu – 
i uniwersalizują często okrutny i absurdalny charakter sowieckiego życia 
w latach 80. i na początku 90. XX wieku.

Film Syndrom asteniczny składa się z dwóch części. W pierwszej widzimy 
kobietę, której stan mentalny pogarsza się po pogrzebie męża. Jesteśmy 
świadkami jej ataków na przyjaciół, obrażania obcych na ulicy, a wreszcie 
zaciągnięcia bezdomnego mężczyzny do mieszkania w celu odbycia z nim 
stosunku. W drugiej części filmu mężczyzna budzi się w kinie po seansie 
filmu Kiry Muratovej, podczas którego zasnął. Jest to dokładnie ten sam film, 
który właśnie oglądaliśmy. Inni widzowie zaczęli już wychodzić, narzekając, 
że stracili nie tylko czas, ale również pieniądze, podczas gdy konferansjer 
stara się w żałosny sposób zatrzymać niezadowoloną publiczność, oferując 
możliwość rozmowy z reżyserką.

Druga część filmu szybko rozpada się na halucynacyjne fragmenty, prze-
istaczając się chaotycznie z narracji typowej dla filmów fabularnych w styli-
stykę charakterystyczną dla filmów dokumentalnych. Choć dzieło Muratovej 
zostało zakazane w okresie głasnosti, nie było to spowodowane względami 
politycznymi, ale faktem, że pojawiało się w nim zbyt wiele obscenicznych 
scen. Brnięcie w szaleństwo głównej bohaterki w pierwszej części filmu 
znajduje odbicie ponownie w części drugiej poprzez degenerację i rozkład 
kina narracyjnego doskonale odzwierciedlające doświadczenie wielu osób 
na chwilę przed rozpadem Związku Radzieckiego.

Kira Muratova (ur. 1934, Soroki, Rumunia) jest reżyserką i scenarzystką. W 1959 roku ukoń-
czyła moskiewski Gerasimov Institute of Cinematography. Jest autorką m.in. filmów takich, 
jak Change of Destiny ( 1987), Sentimental Policeman ( 1992), Passions ( 1994), Second Class 
Citizens (2001), Chekhov’s Motives (2002). Mieszka na Ukrainie.

Syndrom asteniczny
1989
film na taśmie 35 mm, zdigitalizowany
153 min                                                      18+
dzięki uprzejmości National Oleksandr 
Dovzhenko Film Centre
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Ben Rivers

Ben Russell

Film Zaklęcie, które odpędza ciemność jest podzielony na trzy osobne i na 
pozór niezwiązane ze sobą części, w których bezimienny bohater grany 
przez muzyka Roberta A.A. Lowe’a ukazany został w rozmaitych otocze-
niach. Swoją chaotyczną odyseję rozpoczyna w komunie na małej estoń-
skiej wysepce Vormsi. Jej 14 członków z różnych krajów wykonuje w dość 
komiczny sposób różne czynności: starają się zbudować kopułę geodezyjną, 
gotują i jedzą wspólnie, ktoś podnosi gitarę i brzdąka jakąś melodię, inni 
prowadzą chaotyczną rozmowę na temat możliwości utopijnych form or-
ganizacji społecznej, a także korzystają wspólnie z sauny.

W kolejnej części widzimy Lowe’a w dzikich ostępach północnej Finlandii, 
gdzie samotnie wędruje przez gęsty las. W ostatniej sekwencji, kręconej 
w Oslo, główny bohater pojawia się na scenie jako wokalista i gitarzysta ze-
społu black metalowego. Podczas całej swojej odysei Lowe jest beznamięt-
ny i osamotniony – wyłania się z ciemności i do niej powraca. Film Riversa 
i Russella opowiada o samotności i wspólnotowości oraz o możliwości 
współistnienia tych dwóch stanów. Bohater grany przez Lowe’a wydaje 
się równie samotny w trakcie swojej wędrówki przez las, jak podczas pobytu 
w komunie czy podczas występów w zespole.

Ben Rivers (ur. 1972, UK) jest artystą i filmowcem. Został wyróżniony wieloma nagrodami w tym 
EYE Art & Film Prize, 2016 oraz FIPRESCI International Critics Prize podczas 68 festiwalu 
w Wenecji za swój pierwszy film fabularny Two Years At Sea. Ostatnie indywidualne wystawy 
to: The Two Eyes Are Not Brothers, w The Whitworth w Manchesterze w 2016 roku, wystawa 
indywidualna w londyńskim Camden Arts Centre w 2015 roku, The Two Eyes Are Not Brothers
w Artangel, Television Centre, White City w Londynie w 2015 roku, Slow Action w Hepworth 
Wakefield w 2012 roku, A World Rattled of Habit w A Foundation, w Liverpoolu w 2009 roku.

Ben Russell (ur. 1976, USA) jest artystą medialnym i kuratorem. W 2008 roku otrzymał stypen-
dium Guggenheima, a w 2010 nagrodę FIPRESCI. Jego filmy były wyświetlane na pokazach i wy-
stawach indywidualnych w paryskim Centre Georges Pompidou, chicagowskim Museum of Con-
temporary Art, podczas Festiwalu Filmowego w Rotterdamie, w Wexner Center for the Arts oraz 
w nowojorskim Museum of Modern Art. Najnowsze filmy artysty to: He Who Eats Children (2016), 
Atlantis (2014) oraz Let Us Persevere in What We Have Resolved Before We Forget (2013).

Zaklęcie, które odpędza ciemność
2013
Super 16
98 min                                                16+
dzięki uprzejmości artystów
oraz Rouge International
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Albert Serra

Uzyskawszy uznanie na festiwalach filmowych za filmy Honour of the 
Knights (2006) oraz Birdsong (2008), Albert Serra wykonał swoją pierw-
szą pracę dla instytucji specjalizującej się w sztuce współczesnej. Jest 
to film Imiona Chrystusa nakręcony dla Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA), który jest epizodyczną eksploracją produkcji „trud-
nego filmu”, będąc równocześnie swobodną adaptacją szesnastowiecznej 
książki Luisde Leóna p.t. De los nombres Cristo (Imiona Chrystusa). W tek-
ście tym troje przyjaciół prowadzi w domku na wsi szereg rozmów na temat 
czternastu biblijnych imion Chrystusa.

W transpozycji Serry reżyser (grany przez samego Serrę) oraz producent, 
a także kilkoro innych bohaterów przechadzają się po galeriach MACBA, 
dyskutując o trudnościach związanych z produkcją filmu (fabularnego). 
Trwający ponad trzy godziny film Imiona Chrystusa może okazać się zbyt 
wymagający dla części widzów. Dla innych będzie złożonym dziełem, które 
ukazuje podobieństwa między religijnym ascetyzmem i sztuką, eksplorując 
środowiska odpowiedzialne za produkcję długiego filmu narracyjnego, a 
także ukazując problemy związane z przetłumaczeniem literatury na język 
filmu na potrzeby sztuki współczesnej.

Albert Serra (ur. 1975, Hiszpania) jest filmowcem i artystą działającym w Barcelonie. Jego 
najbardziej znane filmy to Honour of the Knights (2006), Birdsong (2008) i Story of My De-
ath (2013). Wśród prezentowanych ostatnio filmów znalazły się: Albert Serra: Divine Visio-
naries and Holy Fools, którego prezentacja miała miejsce w Tate Modern w Londynie (2015),  
Singularity , Catalonia (at) Venice (2015), w paryskim Centre Georges Pompidou (2013) oraz 
podczas Documenta 13 w Kassel (2012).

Imiona Chrystusa
2010
wideo w jakości HD
193 min                           16+
dzięki uprzejmości artysty
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Leslie Thornton

Bohaterowie filmu Peggy i Fred w piekle, nad którym artystka pracuje już 
ponad trzydzieści lat są realnymi osobami. Rodzeństwo  Janis i Donald Re-
ading, wpada do króliczej nory, a przez nią do postapokaliptycznego świata, 
w którym są jedynymi ludźmi. Posiadając na początku jedynie zarys fabuły, 
Thornton zaczęła filmować dzieci swoich sąsiadów w latach 80. XX wieku. 
W miarę upływu czasu nadal kontynuowała pracę z nimi, kiedy stawali się 
nastolatkami, a potem dorosłymi. Artystka nadal utrzymuje z nimi kontakt. 
W okresie tych trzech dekad nieustannie obrabiała nakręcony wspólnie 
materiał, produkując okresowo nowe „odcinki”. Projekt przekształcił się 
w jeden z najbardziej osobliwych i złożonych filmów eksperymentalnych.

Peggy i Fred dzielą swój świat z czymś, co Thornton nazywa „sztuczną 
inteligencją” (AI), stworzeniem, które uczy dzieci, równocześnie ucząc się 
od nich. Przesiewając pozostałości naszej kultury, Peggy, Fred i AI starają 
się dowiedzieć jak najwięcej o sobie i świecie, który odszedł. Robią to, m. in. 
oglądając telewizję. Thornton napisała, że Peggy i Fred widzą innych ludzi 
w telewizji i dlatego zakładają, że sami też są oglądani, „myślą, że ludzie 
oglądają ich, uczą się od nich i ignorują ich […] Tak wyobrażają sobie spo-
łeczeństwo”. Przenikliwość zaproponowanej przez Thornton analizy kultury 
nadzoru, teorii nowych mediów i społecznej organizacji jest równie uderza-
jąco trafna teraz, jak pod koniec zimnej wojny. Na potrzeby wystawy The 
Inoperative Community artystka przygotowała nowy 95-miniutowy montaż 
Peggy i Fred w piekle, w którym wykorzystała materiał nagrany w Londynie 
podczas rezydencji w Raven Row latem 2015 roku. Opracowała też nową 
aranżację do prezentacji filmu.

Leslie Thornton (ur. 1951, USA) zajmuje się sztuką wideo i mediami cyfrowymi od lat 80. XX 
wieku. Jej prace były pokazywane w Serpentine Gallery w Londynie, w Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku, w Tate Modern w Londynie, podczas nowojorskiego Whitney Biennial oraz 
Documenta 12 w Kassel. Jej pierwsze wystawy indywidualne: Binocular  (2011) i Luna (2013) 
zorganizowano w nowojorskiej Winkleman Gallery. Thornton mieszka i pracuje w Nowym Jorku 
i Providence w stanie Rhode Island, gdzie na Brown University jest profesorką na wydziale 
nowoczesnych mediów i kultury.

Peggy i Fred w piekle: fałdowanie
1984–2015
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
95 min
dzięki uprzejmości artystki
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Sala pokazów

Wtorek

Jackie Raynal, Raz po raz, 1969, 64 min
Pere Portabella, Wampir-Cuadecuc, 1970, 75 min
Jane Arden, Inna strona dna, 1972, 106 min
Stephen Dwoskin, Bazar centralny, 1975, 142 min

Program filmowy rozpoczyna się od czterech dzieł nakręconych w okre-
sie następującym po masowych ruchach społecznych, demonstracjach 
studenckich i protestach robotników w latach 60. XX wieku. Ważnym ele-
mentem pierwszej z wyświetlanych prac, Raz po raz Jackie Raynal, jest 
wymiana spojrzeń – porozumiewawczych, napastliwych – między aktorami 
na ekranie a widownią. Montaż został ograniczony do minimum, a każda 
sekwencja sprawia wrażenie niezwiązanej z następną. Na początku filmu 
Raynal oświadcza, że „dzisiaj nastąpi koniec znaczenia”, powtarzając sło-
wa Juliet Berto z powstałego rok wcześniej filmu Jeana-Luca Godarda Le 
gai savoir, o tym, że musimy „powrócić do punktu zero”.

W filmie Pera Portabelli Wampir-Cuadecuc widzimy brytyjskiego aktora 
Christophera Lee na planie filmu Jesúsa Franco El Conde Drácula. Po-
dobnie jak Raynal w Raz po raz, Portabella jest również bardziej zainte-
resowany zgłębianiem braków ciągłości i fragmentacją niż rozwijaniem 
fabuły czy tworzeniem dokumentalnych pozorów rzeczywistości. Jego film 
o tworzeniu filmu usuwa kolor z komercyjnego horroru Franca i nakłada na 
silnie skontrastowane czarno-białe obrazy wyjątkową ścieżkę dźwiękową 
Carlesa Santosa. Tym, co łączy Portabellę i Raynal jest próba stworzenia 
czegoś w rodzaju kinowej tabula rasa. Oboje przenoszą widza do filmu, co 
sprawia, że ma on swój udział w jego tworzeniu i do pewnego stopnia staje 
się odpowiedzialny za jego wymowę.

W swoim filmie Inna strona dna Jane Arden również wykorzystuje awan-
gardowe strategie, wystrzegając się tradycyjnych technik narracyjnych. 
Film dzieli się na dwie części nakręcone na południu Walii. Pierwsza z nich 
rozgrywa się w wiktoriańskim zakładzie dla obłąkanych, gdzie psychiatra 
grana przez samą Arden znęca się psychicznie nad pacjentkami. Druga 
część toczy się dużo wolniej i ma miejsce poza zakładem, w obrębie swego 
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rodzaju komuny. Trupa aktorów, z którymi reżyserka pracowała nad tym 
filmem, nie tylko w nim grała, ale również żyła nim – mieszkali bowiem 
wspólnie w trakcie zdjęć, brali narkotyki i pracowali nad scenami, badając 
kobiecą psychikę i ciemną stronę wspólnoty. Wszystko to zostało uwiecznio-
ne w trudnym do zaklasyfikowania filmie, będącym do pewnego stopnia fik-
cją, a do pewnego dokumentem (nieudanego) eksperymentu społecznego. 

Podczas gdy Inna strona dna jest inspirowany eksperymentami R.D.  
Lainga w zakresie antypsychiatrii oraz eksperymentalnymi psychodramami 
Mai Deren i Kennetha Angera, w swoim filmie Bazar centralny Stephen 
Dwoskin bada charakterystyczny dla lat 60. i 70. fenomen grupy terapeu-
tycznej. Nakręcony we własnym salonie filmowca – zaadaptowanym na 
potrzeby tej produkcji – ukazuje grupę obcych sobie ludzi, którzy spędzili 
wspólnie pięć tygodni, zgłębiając fantazje i testując granice swoich uwa-
runkowań społecznych. Dwoskin zmontował zapis tego eksperymentu, 
tworząc zwartą, ale otwartą na interpretacje analizę ukrytych pragnień. 
Ścieżka dźwiękowa Gavina Bryarsa rozpoczyna się od grzmotu, a następ-
nie słychać niepokojące dźwięki strun, huk organów, dzwony i fortepian 
preparowany, nakładane na niezrozumiałe jęki, szloch i głośne dyszenie.

Jedno z kluczowych pytań zadanych przez film Dwoskina (i Arden) brzmi: 
czym jest ukazywanie kolektywności oraz, jak to się ma do koncepcji re-
alizmu? Filmy wyświetlane w środę będą również odnosić się do tego za-
gadnienia. Pierwszy z nich wykorzystuje nawet tę samą lokalizację co film 
Dwoskina – jedna z głównych sekwencji filmu Laury Mulvey i Petera Wollena 
Zagadki sfinksa została nakręcona w jego salonie.
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Jackie Raynal

Jackie Raynal (ur. 1940, Francja) pracowała jako montażystka w latach 60. 
XX wieku nad wieloma filmami nowej fali, w tym La Collectionneuse (1967) 
Érica Rohmera. W 1975 przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie była 
odpowiedzialna za wybór programu w Bleecker Street Cinema i Carnegie 
Hall Cinema. Kontynuowała pracę nad filmami i grała w wielu produkcjach, 
w tym w filmie Yvonne Rainer The Man Who Envied Women (1985). Mieszka 
oraz pracuje w Paryżu i Nowym Jorku.

Pere Portabella

Będący artystą, filmowcem i politykiem, Pere Portabella (ur. 1929, Hiszpa-
nia) rozpoczął swoją karierę kinową w latach 60. XX wieku jako producent 
filmów fabularnych krytykujących pośrednio politykę Generała Franco. Jego 
firma produkcyjna Films 59 brała udział w pracy nad wieloma dziełami, 
w tym nad Viridianą (1961) Luisa Buñuela. W 1977 roku, po demokratycznych 
przemianach w Hiszpanii, Portabella pełnił funkcję senatora w rządzie ka-
talońskim, robiąc sobie przerwę od sztuki filmowej do roku 1990. Od 2002 
jego prace zaprezentowano publiczności w Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona, podczas Documenta 11 w Kassel, w paryskim Centre Georges 
Pompidou oraz nowojorskim Museum of Modern Art.

Raz po raz
1968
film na taśmie 35 mm, zdigitalizowany
64 min                                                                  18+
dzięki uprzejmości Collectif Jeune Cinéma

Wampir-Cuadecuc
1970
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
66 min
dzięki uprzejmości Pera Portabelli, Films 59
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Jane Arden

Jane Arden (1927–1982) była jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci 
brytyjskiego teatru i kina lat 60. i 70. XX wieku. Przez długi okres pozosta-
wała w osobistej i zawodowej relacji z reżyserem Jackiem Bondem, z którym 
nakręciła Separation ( 1967) oraz Anti-Clock ( 1979), oba wyreżyserowane 
przez Bonda. W świecie teatru zdobyła uznanie szczególnie za Vagina Rex 
and the Gas Oven (1969) oraz A New Communion for Freaks, Prophets and 
Witches ( 1971), której scenariusz został później wykorzystany w jedynym 
filmie wyreżyserowanym samodzielnie filmie Arden Inna strona dna (1972).

Stephen Dwoskin

Stephen Dwoskin (1939–2012) był płodnym filmowcem, grafikiem i pisa-
rzem. Urodzony na Brooklynie w Nowym Jorku przeniósł się do Londynu 
dzięki otrzymanemu w 1964 roku stypendium Fulbrighta. W 1966 roku został 
współzałożycielem London Film-Makers' Co-op. 

Raz po raz
1968
film na taśmie 35 mm, zdigitalizowany
64 min                                                                  18+
dzięki uprzejmości Collectif Jeune Cinéma

Wampir-Cuadecuc
1970
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
66 min
dzięki uprzejmości Pera Portabelli, Films 59

Bazar centralny
1976
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
142 min                                                     18+
dzięki uprzejmości BFI National Archive

Inna strona dna
1971
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
106 min                                                     18+
dzięki uprzejmości Jacka Bonda



16

Środa

Laura Mulvey i Peter Wollen, Zagadki Sfinksa, 1977, 91 min
Marc Karlin, James Scott, Humphry Trevelyan i Jon Sanders,
 ’36 do ’77, 1978, 85 min
Cinema Action, Więc tak możesz żyć, 1981, 83 min
Marc Karlin, Ku pamięci, 1982, 114 min

Środowy program koncentruje się na brytyjskim kinie niezależnym lat 70. 
i 80. XX wieku. Wszystkie te filmy bezustannie kwestionują tradycję różnych 
nurtów filmu dokumentalnego: cinéma vérité (kina prawdy), filmu propagan-
dowego agit-prop i eseju filmowego. 

W Zagadkach Sfinksa teoretycy filmu Laura Mulvey i Peter Wollen połączyli 
swoje zainteresowanie językiem, freudowską psychoanalizę, film awangar-
dowy i kwestie dotyczące macierzyństwa w skomplikowany film złożony 
z siedmiu części. Najdłuższa i najbardziej dopracowana część czwarta 
składa się z serii trzynastu 360-stopniowych panoramicznych ujęć wnętrz 
i przestrzeni publicznych, w których poruszają się bohaterowie filmu: Louise, 
jej córka Anna, jej przyjaciółka Maxine i jej mąż Chris. Mulvey powiedziała, 
że na filmy nakręcone przez nią i Wollena miało wpływ m.in. „powstanie 
Ruchu feministycznego i jego zbiorowe postrzeganie wizerunku kobiety 
jako kwestii politycznej i pola walki”.

Autorzy drugiego filmu znajdowali się również pod silnym wpływem ruchu 
feministycznego. ’36 do ’77 pomyślano oryginalnie jako sequel filmu grupy 
Berwick Street Film Collective Nightcleaners (1975), który jest kroniką pró-
by podjętej przez Ruch Wyzwolenia Kobiet na rzecz stworzenia związków 
zawodowych sprzątaczek pracujących nocą w Londynie, a który z powodu 
radykalnej formy zmienił sposób dyskutowania o dokumentalnym kinie po-
litycznym i eksperymentalnym w Wielkiej Brytanii. Jednak, w odróżnieniu 
od Nightcleaners, który kwestionował samą możliwość pokazania walki 
politycznej na taśmie filmowej, rzadko prezentowany od nakręcenia ’36 do 

’77 prowadzi  bardziej zniuansowaną analizę. Film uparcie kwestionuje wła-
ściwości pamięci oraz stosunek jednostki do zbiorowości. 
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Pozostałe dwa filmy, które uzupełniają środowy program, również nie wy-
chodzą naprzeciw oczekiwaniom związanym z politycznym kinem doku-
mentalnym. Film Karlina Ku pamięci  opowiada o produkowaniu pamięci 
historycznej i amnezji, jaka kładzie się cieniem na podobnych produkcjach. 
Jest on eliptycznym esejem łączącym nagrane wypowiedzi historyka i dzia-
łacza ruchu pacyfistycznego E.P. Thompsona z wywiadami z osobami 
cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz z innymi aktywistami społecz-
nymi. Nakręcony przez grupę Cinema Action film Więc tak możesz żyć był 
najbardziej osobistą i pełną refleksji wypowiedzią tej grupy. Obecne we 
wcześniejszych produkcjach polityczne slogany i agitację na rzecz jakiejś 
konkretnej sprawy zastąpiło tu bardziej subtelne studium ukazujące życie 
Shirley Butts, przewodniczącej związku zawodowego inżynierów, która traci 
pracę po strajku o równe wynagrodzenie. Pomysł filmu oparto na książce 
krytyka kultury Raymonda Williamsa The Country and the City (1973), której 
fragmenty odczytuje córka Shirley Butts.
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Laura Mulvey

Peter Wollen

Laura Mulvey (ur. 1941), brytyjska profesorka filmoznawstwa w Birkbeck 
College, University of London oraz dyrektorka Birkbeck Institute for the 
Moving Image. Lista jej publikacji obejmuje Visual and Other Pleasures 
(1989, nowe wydanie 2009), Fetishism and Curiosity ( 1996, nowe wydanie 
2013), Citizen Kane ( 1996, nowe wydanie 2012) oraz Death 24× a Second: 
Stillness and the Moving Image (2006).

Peter Wollen (ur. 1938, UK) był dziekanem Wydziału Filmu, Telewizji i No-
wych Mediów na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Współautor, 
wraz z Markiem Peploe, oryginalnego scenariusza do filmu Michelangela 
Antonioniego Zawód: Reporter. Wcześniej napisał Signs and Meaning in the 
Cinema ( 1969, nowe wydanie 2008) oraz Raiding The Icebox: Reflections 
on Twentieth-Century Culture ( 1993, nowe wydanie 2008).

Laura Mulvey i Peter Wollen nakręcili razem sześć filmów: Penthesilea: 
Queen of the Amazons (1974), Zagadki Sfinksa (1977), AMY! (1980), Crystal 
Gazing (1982), Frida Kahlo i Tina Modotti ( 1983) oraz Bad Sister ( 1983). 

Zagadki Sfinksa 
1977 
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
91 min
dzięki uprzejmości Archiwum Narodowego BFI 
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Marc Karlin,

Jon Sanders, James Scott,

Humphry Trevelyan

Jon Sanders jest twórcą filmowym, autorem filmów dokumentalnych dla te-
lewizji, zajmował się również kinem. Jako reżyser ma na koncie następujące 
filmy fabularne: Painted Angels (1998), Low Tide (2008), Late September 
(2012) and Back to the Garden (2013). James Scott to malarz i filmowiec 
mieszkający na co dzień w Los Angeles. Nakręcił filmy dla telewizji i kina, 
takie jak Richard Hamilton ( 1969), Adult Fun ( 1972) i Coilin and Platoni-
da ( 1976). Był członkiem grupy Berwick Street Film Collective. Humphry 
Trevelyan od 1969 roku zajmuje sie niezależnymi produkcjami kinowymi 
i telewizyjnymi. Jako członek grupy Berwick Street Film Collective, wraz 
ze Scottem, Karlinem i Mary Kelly nakręcił Nightcleaners ( 1975). W la-
tach 2003–2009 był rektorem Międzynarodowej Szkoły Filmowej w Walii 
/ Newport Film School. Obecnie jest starszym wykładowcą przedmiotu 
Produkcja Filmowa w Arts University Bournemouth.

’36 do ’77
1978
film na taśmie 16 mm,
zdigitalizowany
94 min
dzięki uprzejmości Archiwum
Narodowego BFI
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Cinema Action 

Cinema Action założyli Ann Guedes i Gustav (Schlacke) Lamche po wyjeź-
dzie z Paryża po wydarzeniach majowych 1968 roku. Kręcili filmy propagan-
dowe wspierające związki zawodowe i działalność lewicową przez prawie 
25 lat. Oprócz nich trzon grupy stanowili Eduardo Guedes (1941–2000) 
i Steve Sprung.

Więc tak możesz żyć
1981
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
83 min
dzięki uprzejmości Archiwum Narodowego BFI
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Marc Karlin

Marc Karlin (1943–99) był członkiem grup twórców filmowych Cinema Action 
i Berwick Street Film Collective, zanim zaczął kręcić swoje własne filmy. W la-
tach 80. XX wieku. aktywnie działał w związku zawodowym filmowców ACTT 
oraz w stowarzyszeniu niezależnych filmowców Independent Filmmakers 
Association; był również członkiem-założycielem grupy, która w 1993 roku. 
powołała do życia czasopismo „Vertigo”.

Ku pamięci
1982
format U-matic, zdigitalizowany
114 min
dzięki uprzejmości Archiwum Marca Karlina
(Hermione Harris, Holly Aylett i Andy Robson)
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Czwartek
 

Walerian Borowczyk, Goto, wyspa miłości, 1969, 94 min
Krzysztof Zanussi, Iluminacja, 1972, 89 min
Věra Chytilová, Jak się rodzi osiedle, 1979, 96 min 
Andrzej Żuławski, Na srebrnym globie, 1987, 165 min

Głównym tematem dwóch pierwszych dni, były wydarzenia na Zachodzie, 
a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. W czwartek spojrzymy na Wschód. W tym 
samym okresie odnajdujemy tu wiele podobnych tematów i formalnych 
innowacji. Chociaż eksperymentalne filmy narracyjne nakręcone przez 
twórców ze Wschodu charakteryzują zabiegi formalne wskazujące na pew-
ne podobieństwa do Zachodu, były one reakcją na inne wydarzenia i mie-
ściły się w zupełnie innym kontekście i nowej tradycji twórczości filmowej. 

Do opisania tych formalnie odważnych filmów ze Wschodu i Zachodu moż-
na posłużyć się tymi samymi terminami: awangardowe, feministyczne, po-
lityczne, eksperymentalne, zespołowe, ale znaczenie zmienia się w zależ-
ności od kontekstu. Podobnie możemy porównywać praską wiosnę do maja 
1968 roku w Paryżu, ale reakcje artystów i konsekwencje tych wydarzeń są 
bardzo różne. Różnią się także parametry, w jakich odbywają się wspomnia-
ne eksperymenty. Przemycanie wywrotowych treści w konwencjonalnych 
formatach kinowych było jedną z możliwości dla awangardy lub twórców 
nowej fali z komunistycznych krajów Wschodu. 

Rozpoczynamy od filmu Waleriana Borowczyka Goto, wyspa miłości. Ta-
jemniczy film jest częściowo alegoryczną bajką, a częściowo, korzysta-
jąc z pojęcia stworzonego przez historyka filmu Daniela Birda, „socjali-
stycznym surrealizmem”. Nakręcony głównie na gruzach zniszczonego 
laboratorium Marii i Pierre’a Curie, Goto nie rządzi się logiką, ale też nie 
odrzuca całkowicie realizmu. Jego czarny humor i somnambuliczny kli-
mat czerpią z surrealizmu, ale też z książek Witolda Gombrowicza. Bo-
hater absurdalnej baśni Borowczyka drobny złodziejaszek zwany Gozo, 
wspinający się w hierarchii Goto, dziwnej wyspy, której prezydentem 
jest melancholijny dyktator Goto III. Film Borowczyka kreuje filmową wi-
zję, której odczytanie możliwe jest na wielu poziomach. Za komediowy-
mi scenami i surrealistyczną logiką ukryto krytykę totalitaryzmu i atak 
na kino narracyjne. Jak się okazało, nie dość głęboko, ponieważ film 
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został zakazany w komunistycznej Polsce i w faszystowskiej Hiszpanii. 
Kolejna w programie Iluminacja Krzysztofa Zanussiego to historia młodego 
mężczyzny, Franciszka Retmana, który poszukuje odpowiedzi na fundamen-
talne pytania. Film przygląda się Retmanowi próbującemu znaleźć swoje 
miejsce w świecie. Najpierw studiuje fizykę, a kiedy dochodzi do wniosku, 
że jest to nauka należąca do przeszłości, przerzuca się na biologię. Jego 
niepewne wybory zawodowe są odbiciem nieuporządkowanego życia osobi-
stego. Pomimo tradycyjnej narracji Iluminacja jest bardzo eksperymentalna 
w formie, łączy niepokojącą muzykę Wojciecha Kilara z nagłymi cięciami 
i wstawkami, które objaśniają akcję filmu z naukowego i filozoficznego 
punktu widzenia. Film rozpoczyna się od krótkiego wykładu Władysława Ta-
tarkiewicza, historyka filozofii, o koncepcji iluminacji według Św. Augustyna. 

Akcja filmu Věry Chytilovej Jak się rodzi osiedle rozgrywa się na nowo po-
wstającym osiedlu mieszkaniowym w komunistycznej Czechosłowacji. Na 
tym tle gruzu i chaosu bohaterowie próbują prowadzić codzienne życie. 
Często mówi się, że Jak się rodzi osiedle jak na czas, kiedy powstał, jest 
zaskakująco krytyczny wobec socjalizmu. Ale Chytilovą bardziej interesuje 
uchwycenie abstrakcyjnego sensu chaosu niż motywacja lub „walka” jej 
bohaterów. Promuje również bardzo szczególny rodzaj feminizmu, który 
niekoniecznie polega na „postrzeganiu, że wizerunek kobiety jest kwestią 
polityczną i polem walki”, ale wynika z zebranych doświadczeń i nagroma-
dzonego gniewu. Jak się rodzi osiedle balansuje na granicy dezintegracji. 
Nadaktywna, niespokojna kamera Chytilovej zatrzymuje się na niewielu 
obiektach.  

Ostatnim filmem w programie na czwartek jest (niemal) stracone dzieło 
nieżyjącego Andrzeja Żuławskiego Na srebrnym globie, nakręcone na 
podstawie trylogii księżycowej autorstwa jego wuja Jerzego Żuławskiego.
Radykalna forma filmu wynika w równym stopniu z trudności podczas jego 
produkcji, jak również z oryginalnego zamiaru reżysera i jego wizji estetycz-
nej. Produkcję filmu przerwano w połowie jego kręcenia w 1977 roku z powo-
du oskarżeń o krytykowanie państwa i antyreligijny wydźwięk. W 1988 roku 
Żuławski wskrzesił film, uzupełniając luki niepowiązanymi obrazami pejzaży 
miejskich i zachodów słońca oraz nagrał swój głos, który z off-u opowiada 
o brakujących scenach. Efekt jest taki, jakbyśmy mieli do czynienia z nową 
awangardą – niestosowane dotychczas formalne rozwiązanie problemu 
powiązania formalizmu z realizmem. 
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Walerian Borowczyk

Walerian Borowczyk (1923–2006), polski artysta plastyk, autor scenariuszy, 
reżyser, pisarz i projektant. Dyplom z malarstwa i grafiki uzyskał na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zanim nakręcił swój własny aktorski film 
akcji Goto, wyspa miłości we Francji, w latach 60. XX wieku. nakręcił kilka 
krótkich filmów animowanych. Inne jego filmy fabularne to Blanche ( 1971), 
Opowieści niemoralne ( 1974) i Dzieje grzechu ( 1975). 

Krzysztof Zanussi

Krzysztof Zanussi (ur. 1939), polski reżyser, scenarzysta, producent i autor. 
Urodził się w Warszawie. Zanim w 1966 r. ukończył Państwową Wyższą 
Szkołę Telewizyjną, Filmową i Teatralną, studiował filozofię na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie i fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jego 
filmografia obejmuje również Życie rodzinne (1970), Za ścianą (1971), Barwy 
ochronne ( 1976) i Spiralę (1978). 

Goto, wyspa miłości 
1968 
film na taśmie 35 mm, zdigitalizowany
94 min                                                       16+
dzięki uprzejmości Tamasa Distribution

Iluminacja 
1972 
film na taśmie 35 mm, zdigitalizowany
89 min                                                        16+
dzięki uprzejmości Cyfrowego
Repozytorium Filmowego
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Věra Chytilová 

Věra Chytilová (1929–2014), reżyserka i scenarzystka, ważna przedstawi-
cielka czeskiej nowej fali, pozostająca pod silnym wpływem teorii femini-
stycznych. Porzuciła studia na filozofii i architekturze, aby ukończyć Wydział 
Filmowy i Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (FAMU). W jej 
filmografii znajdują się Stokrotki ( 1966), Gra o jabłko ( 1976) Błazen i kró-
lowa ( 1987).

Andrzej Żuławski

Andrzej Żuławski (1940–2016), polski reżyser, poeta i pisarz. Studiował 
filozofię na paryskiej Sorbonie i w Institut des hautes études cinémato-
graphiques (IDHEC). Był autorem filmów Najważniejsze to kochać ( 1975), 
Opętanie ( 1981), Kobieta publiczna ( 1984). Ostatnio zdobył nagrodę dla 
najlepszego reżysera na 68. Festiwalu Filmowym w Locarno w Szwajcarii 
za swój ostatni film Kosmos (2015).

Na srebrnym globie 
1987
film na taśmie 35 mm, zdigitalizowany
165 min                                                  18+
dzięki uprzejmości Studia
Filmowego Kadr

Jak się rodzi osiedle
1979 
film na taśmie 35 mm, zdigitalizowany
96 min                                                     16+
dzięki uprzejmości Narodowych
Archiwów Filmowych w Pradze
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Piątek

Yvonne Rainer, Podróże z Berlina / 1971, 1979, 125 min 
Helke Sander, Subiektywny czynnik, 1980–81, 138 min
Johan Grimonprez, dial H-I-S-T-O-R-Y, 1997, 68 min

Filmy w programie piątkowym dotyczą działalności politycznej i radykali-
zmu, nakręcono je w pewnej w pewnym odstępie czasu od wydarzeń, jakie 
opisują i omawiają. De facto, kluczowym tematem tych filmów jest odle-
głość, a zwłaszcza efekt dystansowania się wpisany w niektóre sposoby 
robienia filmów. 

Filmy Yvonne Rainer i Helke Sander nakręcone zostały tuż po rozpoczęciu 
drugiej fali feminizmu i na różny sposób podejmowały refleksję nad tym 
okresem. Rainer łączy tę walkę z wcześniejszą falą, a Sander rozkłada na 
czynniki pierwsze i pokazuje swoje własne zaangażowanie, zadając pytanie 
o to, jaką wspólnotę stworzył ruch feministyczny. Film Johana Grimonpre-
za dial H-I-S-T-O-R-Y jest rzadkim w latach 90. XX wieku powrotem do 
obydwu odmian tej estetyki – odrodzonego zainteresowania montażem 
materiałów wideo i filmu-eseju – oraz radykalnej polityki lat 70. XX wieku, 
poddawanym ciągłej analizie. Grimonprez wykorzystał fragmenty dwóch 
powieści Dona DeLillo White Noise ( 1985) i Mao II ( 1991) do zainscenizo-
wania rozmowy pomiędzy terrorystą, który porywa samolot, i pisarzem, 
zadając pytanie, czy działanie jednego nie zastępuje pracy drugiego. Film 
dial H-I-S-T-O-R-Y, nakręcony cztery lata przed zamachami z 11 września, 
poddaje refleksji kwestię aktywnego zaangażowania mediów w ukazywanie 
przemocy politycznej. 
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Yvonne Rainer

Yvonne Rainer (ur. 1934), amerykańska choreografka i twórczyni filmowa. 
W latach 1972–1996 nakręciła siedem eksperymentalnych filmów fabular-
nych, w tym Lives of Performers ( 1972), Film About A Woman Who… ( 1974), 
Podróże z Berlina / 1971 ( 1979) i The Man Who Envied Women ( 1985), w któ-
rym zagrała Jackie Raynal.

Podróże z Berlina / 1971
1979
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
125 min
dzięki uprzejmości Zeitgeist Films
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Helke Sander

Helke Sander (ur. 1931), niemiecka producentka filmowa i pisarka. Współ-
twórczyni zrzeszającej kobiety grupy Bread and Roses, która powstała 
w 1972 roku. Dwa lata później założyła czasopismo filmowe „Frauen und 
Film” i była jego redaktorką do 1982 roku. Wśród jej filmów wymienić należy 
The All-Around Reduced Personality – Redupers (1977 ), Subiektywny czyn-
nik ( 1980/81) i Der Beginn aller Schrecken ist die Liebe (1984).

Subiektywny czynnik
1980–81
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
138 min
dzięki uprzejmości Deutsche Kinemathek,
Museum für Film und Fernsehen
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Johan Grimonprez

Johan Grimonprez (ur. 1962), belgijski artysta i producent filmowy. Miesz-
ka i pracuje w Brukseli i w Nowym Jorku. Jego filmografia obejmuje dial  
H-I-S-T-O-R-Y (1997), Double Take (2009) i najnowszy film, obecnie w fazie 
produkcji, Shadow World o międzynarodowym handlu bronią. Jego pra-
ce pokazywano w Centre Georges Pompidou w Paryżu i na Documenta X 
w Kassel.

dial H-I-S-T-O-R-Y
1997
film wideo, zdigitalizowany
68 min                                               16+
© Zapomatik, Bruksela
dzięki uprzejmości Argos, Bruksela
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Sobota 

Jean-Pierre Gorin, Poto i Cabengo, 1980, 73 min
Jean-Pierre Gorin, Rutynowe przyjemności, 1986, 79 min
Jean-Pierre Gorin, Moje ssalone życie, 1992, 98 min
Mati Diop, Tysiąc słońc, 2013, 45 min
Eric Baudelaire, Listy do Maxa, 2014, 103 min

Program sobotni podzielono na dwie części. Pierwsza koncentruje się na 
filmach Jeana-Pierre'a Gorina, a druga na dwóch najnowszych filmach, 
które analizują społeczną i polityczną historię lat 70. XX wieku. Po zakoń-
czeniu współpracy z Jeanem-Lukiem Godardem w ramach Dziga Vertov 
Group, Jean-Pierre Gorin przeprowadził się do San Diego, gdzie przyjął 
pracę na Uniwersytecie Kalifornijskim u boku swojego przyjaciela, malarza 
i krytyka filmowego Manny'ego Farbera. W filmie Rutynowe przyjemności 
Gorin zastanawia się nad swoim związkiem z Farberem. Film jest medytacją 
nad teorią „termite art” Farbera i jej egzemplifikacją. Alternatywą wobec 
farberowskiej teorii twórcy lub wariacją na jej temat (w kwestii zdefiniowania 
sygnatury autora) staje się artysta pożerający łapczywie dziury w swojej 
sztuce, pozostawiając luki, które ma wypełnić widz. Gorin z pewnością osią-
gnął to w trzech filmach znanych jako jego „trylogia kalifornijska”. 

Każdy film mówi tyle samo o emigracji Gorina, co o jego przybranej ojczyź-
nie. Poto i Cabengo to pozornie dokument o siostrach bliźniaczkach, któ-
rych rodzina twierdzi, że wymyśliły nowy język. Historia wzbudziła szalone 
zainteresowanie mediów, ale Gorin zdecydował się zrobić film, kiedy już 
osłabło i skoncentrował się nie na prawdziwości tych oświadczeń, ale na 
naturze języka i organizacji społecznej. Jego zainteresowanie zbiorowością 
i łączeniem w pary znalazło kontynuację w Moim ssalonym życiu, analizie 
kultury samoańskiego gangu z Long Beach w Kalifornii. Ten film chyba 
najtrudniej zaklasyfikować, przybiera formę filmowego eseju, który zmierza 
w kompletnie nieoczekiwanym kierunku. Gorin każe niektórym członkom 
gangu wrócić na Samoa, aby odgrywali fantazje na temat swoich korzeni 
kulturowych. Wyposaża również policyjny wóz patrolowy w komputer wy-
powiadający sarkastyczne uwagi.
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Film Mati Diop Tysiąc słońc ukazuje Magaye Nianga, gwiazdę obrazu 
Touki-Bouki ( 1973) na pokazie tego filmu ponad czterdzieści lat po jego 
premierze. Składając hołd i uaktualniając tematy pierwowzoru, Diop łączy 
film dokumentalny z fikcją, Senegal przeszły z teraźniejszym, jednocześnie 
dokonując reaktywizacji postkolonialnej polityki z Touki-Bouki. Touki-Bouki 
( 1973) został zrealizowany przez senegalskiego filmowca i wuja reżyserki. 
Niang gra samego siebie ( lub połączenie siebie i swojego alter ego) i w klu-
czowym punkcie filmu Tysiąc słońc próbuje przekonać współczesnych wi-
dzów Touki-Bouki, że jest gwiazdą filmu. Jego marzenia o lepszym życiu na 
uchodźstwie nigdy się nie spełniły i pokazane są w filmie Diop jako skutek 
kryzysu tożsamości kulturowej oraz ucieczka od wojny lub biedy. 

Film Listy do Maxa (2014) Erica Baudelaire’a przedstawia korespondencję 
pomiędzy filmowcem a Maxem Gvinjiją, niegdysiejszym Ministrem Spraw 
Zagranicznych nieuznawanego narodu Abchazji, gwałtownie oderwanego 
od Gruzji na początku lat 90. XX wieku. Przez ponad 20 lat Abchazja po-
została nieuznana przez żadne inne państwo. Film Baudelaire’a analizuje 
paradoks kraju, który ma rząd i granice, ale nie ma statusu prawnego. Jak 
mówi Baudelaire: „Abchazja istnieje nie istniejąc, uwięziona na pograniczu 
przestrzeni pomiędzy różnymi rzeczywistościami”. Taka konstrukcja daje 
twórcy filmu okazję do przeanalizowania, czym jest próba stworzenia wspól-
noty ( lub bycia jej częścią). Włoski filozof Roberto Esposito napisał: „Wspól-
nota to nie majątek ani terytorium, które daje się wydzielić i którego trzeba 
bronić przed tymi, którzy doń nie należą. To raczej próżnia, dług, dar dla 
innych, który przypomina nam o naszej konstytuującej odmienności wobec 
siebie”. Maxowi i bohaterom wielu innych filmów pokazywanych w ramach 
wystawy Rozdzielona Wspólnota – The Inoperative Community II, a także 
jej publiczności ciągle przypomina się o ich „konstytuującej odmienności”. 
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Jean-Pierre Gorin

Jean-Pierre Gorin (ur. 1943 we Francji) pracował z Jeanem-Lukiem Godar-
dem jako grupa Dziga Vertov Group w latach 1968–1972. W tym czasie 
nakręcili następujące filmy: Vent d’est ( 1969), Lotte in Italia ( 1970), Wło-
dzimierz i Róża [Vladimir et Rosa] (1970). Poza grupą pracowali wspólnie 
nad dwoma innymi filmami Wszystko w porządku [ Tout va bien] (1972) i List 
do Jane [Letter to Jane] (1972). W 1975 roku wyjechał z Francji i zaczął pra-
cować na Wydziale Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Kalifornijskiego. Tu 
właśnie nakręcił „trylogię kalifornijską”: Poto i Cabengo, Rutynowe przy-
jemności i Moje ssalone życie.

Poto i Cabengo
1980
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
73 min

Rutynowe przyjemności 
1986
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
80 min

Moje ssalone życie
1992
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
98 min                                                     16+
dzięki uprzejmości Janus Films,
Nowy Jork
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Mati Diop 

Mati Diop (ur. 1982) jest francuską twórczynią filmową i aktorką pracującą 
we Francji i w Senegalu. Poza Tysiącem słońc (2013) nakręciła jako reży-
serka Atlantiques (2009), Big in Vietnam (2011) i Snow Canon (2012). Jej 
prace wyświetlano na Festiwalu Filmowym BFI w Londynie, w Museum of 
the Moving Image w Nowym Jorku, Palais de Tokyo w Paryżu i na Między-
narodowym Festiwalu Filmowym w Valdivii w Chile.

Eric Baudelaire

Eric Baudelaire (ur. 1973), amerykański artysta i filmowiec, który miesz-
ka i pracuje w Paryżu. Jego najnowsze filmy fabularne to The Ugly One 
(2013) i Listy do Maxa (2014). Jego prace pokazywano na wystawach indy-
widualnych we Fridericianum, Kassel, Bétonsalon w Paryżu, Galerii Sztuki 
Kunsthall w Bergen, Centrum Sztuki Gasworks w Londynie i w Hammer 
Museum w Los Angeles.

Poto i Cabengo
1980
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
73 min

Rutynowe przyjemności 
1986
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
80 min

Moje ssalone życie
1992
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
98 min                                                     16+
dzięki uprzejmości Janus Films,
Nowy Jork

Tysiąc słońc
2013
film na taśmie 16 mm, zdigitalizowany
45 min                                                     16+
dzięki uprzejmości artystki
i Anna Sanders Films, Paryż

Listy do Maxa
2014
HD wideo
103 min
dzięki uprzejmości LUX, Londyn
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Niedziela

Lav Diaz, Melancholia, 2008, 447 min

W programie ostatniego dnia zawarto tylko jeden film. Prawie ośmiogodzin-
na Melancholia Lava Diaza jest jest wyzwaniem dla publiczności w kinie, 
a tym bardziej dla widzów w galerii. We wszystkich swoich filmach Diaz pró-
buje pokazać trudny los Filipińczyków nie jako historię, ale jako bezpośred-
nio przeżyte doświadczenie walki. Miesza dokument z fikcją, przeskakując 
pomiędzy scenariuszami i koncepcjami, zachowując jednak opowiadanie 
konkretnej historii jako podstawowy sposób przekazu. Melancholia dzieli 
się na trzy nieliniowe części. Mamy trzech bohaterów, dopiero później oka-
zuje się, że odgrywają oni swoje postaci w ramach programu rehabilitacji 
zainicjowanego przez jednego z nich, aby uporać się ze stratą najbliższych, 
którzy działali w ruchu oporu. Melancholia jest filmem o stracie i żałobie 
oraz o potrzebie fikcji bycia razem.
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Lav Diaz

Od roku 1998 Lav Diaz (ur. 1958 na Filipinach) nakręcił ponad dwadzie-
ścia filmów, w tym Melancholię (2008), Norte, the End of History (2013) 
i From What Is Before (2014). Jego najnowszy film Hele a hiwagang hapis 
[A Lullaby to the Sorrowful Mystery] (2016) zdobył Srebrnego Niedźwiedzia 
im. Alfreda Bauera na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Melancholia
2008
HD wideo
447 min                                                                    18+
dzięki uprzejmości artysty i Sine Olivia Pilipinas



1
ERICKA BECKMAN
You The Better
1983

2
LUKE FOWLER
The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and the Deluded
Followers of Joanna Southcott
2012

5
ALBERT SERRA
Els noms de Crist
2010

3
KIRA MURATOVA
Astenicheskiy sindrom
1989

6
LESLIE THORNTON
Peggy and Fred in Hell: Folding
1984–2015

S
SALA
PROJEKCYJNA

4
BEN RIVERS AND BEN RUSSELL
A Spell to Ward off the Darkness
2013

M
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a

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
21 maja 2016, ms2, godz. 17.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Prowadzi: Dan Kidner.
22 maja 2016, ms2, godz. 18.00
Prezentacja krótkometrażowych filmów Leslie Thornton i dyskusja
z artystką.

Szczegółowe informacje o pozostałych wydarzeniach znajdują się
na stronie internetowej: msl.org.pl


