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Bardzo możliwe, że [...] nie jesteśmy już obywatelami
[i obywatelkami] żadnego konkretnego państwa.
W głębi duszy nosimy kraje, w których przyszłyśmy na
świat, tamtejszą chaotyczną różnorodność, rzeki i góry, lasy,
sawanny, pory roku, śpiew ptaków, owady, powietrze, pot
i wilgoć, błoto, hałas miast, śmiech, bałagan i zamęt.
Achille Mbembe,
Polityka wrogości. Nekropolityka, 2018

Historia Pangei, inaczej „Wszechziemi”, to opowieść o jedności dawnego kontynentu,
który istniał około 200–250 mln lat temu i łączył w sobie wszystkie obecnie rozdzielone
bloki kontynentalne. Rozbite fragmenty Pangei ciągle noszą ślady dawnego związku.
Wystawa Zjednoczona Pangea używa tej geologicznej metafory, zapraszając do próby
wyobrażenia sobie ziemskiej wspólnoty jako jednego gospodarstwa domowego.
Artystki i artyści biorący udział w wystawie podsuwają pytania, które pomagają uruchomić
wyobraźnię ekologiczną. Jak prototypy powstające w sztuce mogą uczyć odpowiedzialności za niewidoczne cierpienie zadawane innym ciałom? Czy logika użyta w przemysłowej hodowli zwierząt może doprowadzić do podobnie przedmiotowej produkcji życia
ludzkiego? Jaki potencjał ekologiczny mogą mieć skromne działania, np. czyszczenie podłóg starymi ścierkami i sianie rzeżuchy w przestrzeni publicznej albo spotkanie grupy
kobiet odkrywających wspólnie ciężar patriarchatu? Czego możemy nauczyć się od ludzi
żyjących w zagrożonych wyniszczeniem tzw. kulturach rdzennych i ludowych? Jaka byłaby
wartość towarów, pieniędzy i pracy w przyszłości pozbawionej perspektywy wzrostu gospodarczego? Dlaczego granice, strefy i terytoria dzielące Ziemię są fikcją i będą zawsze
nieszczelne? Prace artystek i artystów połączone w przestrzeni wystawy tworzą esej,
którego materią jest ludzka uważność i wrażliwość na współzależność różnych form życia.
Użyteczność w produkcji i konsumpcji, granice państw czy hierarchie gatunkowe – to
kategorie, przy pomocy których zbyt długo klasyfikowano rozmaitych mieszkańców
i mieszkanki Ziemi. Tymczasem potrzebujemy obrazów, pojęć i uczuć zdolnych do wyrażenia bardziej złożonych relacji, jakie nas i łączą, i dzielą. Podstawą poszukiwań wspólnoty
jest świadomość kruchości i plastyczności życia przecinanego i poruszanego stale przez
innych – innych ludzi, inne organizmy, maszyny, ekosystemy. Nałożenie intymnej skali
gospodarstwa domowego na rozległą perspektywę planety tworzy filtr do patrzenia na te
relacje. Być może pozwoli on spojrzeć na nie z troską, czyli z odpowiedzialnością za własne
miejsce, władzę i przemoc w zbiorowości i środowisku współdzielonym z tymi, których
jeszcze nie znamy.
Joanna Sokołowska

Agnieszka Brzeżańska
Wiwisekcja myśli, 2013
olej na płótnie, 150 × 200 cm
dzięki uprzejmości artystki i BWA Warszawa

Jak wyglądają myśli? Jak „pokazać” inteligencję, energię, duchowość, przepływy emocji skupionych i rozproszonych w jednostce? W swojej twórczości Agnieszka Brzeżańska stawia pytania
o nieuchwytne przy pomocy konwencjonalnych pomiarów związki między różnymi siłami
przyrody i manifestacjami życia na Ziemi, którą ujmuje jako żywy, plastyczny organizm. Sięga
przy tym po rozmaite źródła wiedzy, łącząc je w nieortodoksyjny sposób. Inspiruje ją współczesna fizyka, filozofia, ale także alternatywne systemy poznania, takie jak alchemia, parapsychologia, ezoteryka, wiedza ludowa czy głęboka ekologia. Poszukuje form dla uchwycenia
złożoności przepływów między ponadosobowymi stanami materii i energii, które mogłyby
np. poruszać ludzkim umysłem.

Alan Butler
O ścisłości w nauce, 2017
dwukanałowa instalacja wideo HD,
głośniki z dźwiękiem przestrzennym
5.1., edycja 5 + 1 A.P., Koyaanisqatsi
(© IRE 1983, Wszystkie prawa
zastrzeżone)
dzięki uprzejmości Godfreya Reggia
i Instytutu Regionalnej Edukacji

Jak wyglądałyby obrazy Ziemi, jej ludzkich mieszkanek i mieszkańców, gdyby popatrzyć na
nie jak na obcą planetę i gatunek? Na ile obrazy generowane we współczesnej technokulturze stają się tożsame z doświadczeniem rzeczywistości? Pytania te postawił w 1982 roku
Godfrey Reggio w kultowym filmie eksperymentalnym Koyaanisqatsi, a Alan Butler podchwycił
je za nim w 2017, tworząc dwukanałową instalację wideo O ścisłości w nauce. Zestawił w niej
w zsynchronizowanej formie projekcję Koyaanisqatsi z własnym remake’iem tego filmu –
KoyaanisGTAV. Realizując remake, odtwarzał oryginał kadr po kadrze przy użyciu wirtualnych
światów serii gier komputerowych Grand Theft Auto (GTA V). Tytuł O ścisłości w nauce został
zaczerpnięty z opowiadania Jorge Luisa Borgesa Del rigor en la ciencia (1946) poświęconego
fikcyjnej historii cywilizacji, która sporządziła monumentalną mapę swojej ziemi w skali 1:1.
W rezultacie mapa pokryła się z terytorium do tego stopnia, że stały się nierozróżnialne.
Tworząc Koyaanisqatsi, Reggio eksperymentował z medium filmowym w dostępnych wówczas
analogowych formatach (taśma 16 i 35 mm), żeby oddać ogromną skalę przekształcania
ludzkiego doświadczenia środowiska przez technonaukę zastosowanąw masowej produkcji
i konsumpcji na przykładzie północnoamerykańskiego społeczeństwa końca XX wieku. W języku
Indian Hopi słowo „Koyaanisqatsi” oznacza „życie niezrównoważone”. Butler przekłada eksperyment filmowy podjęty przez Reggia na obszar symulacji rzeczywistości w cyberkulturze
początku XXI wieku.

Carolina Caycedo
Ziemia Przyjaciół, 2014
jednokanałowe wideo HD, 38’10”

Yuma albo Ziemia Przyjaciół, 2014
wydruki cyfrowe
fotografii satelitarnych
dzięki uprzejmości artystki,
Commonwealth and Council, Los Angeles
i Instituto de Visión, Bogota

Wybrane prace Caroliny Caycedo wynikają z jej zaangażowania w ekosystemy rzeczne i związane
z nimi społeczności, w tym przypadku z terenów położonych przy rzece Magdalenie nazywanych przed kolonizacją Kolumbii Yumą czyli Ziemią Przyjaciół. Punktem wyjścia do pracy z tym
miejscem była dla artystki budowa tamy i hydroelektrowni El Quimbo przez międzynarodową,
prywatną korporację.
Mural składa się z serii satelitarnych fotografii obszaru (szczególnie departamentu Huila)
intensywnie dotkniętego przez zmiany wynikające z inwestycji. W kompozycji artystka zestawiła i przemieszała różne skale i warstwy ujęć, uwypuklając wielowymiarowość przekształceń.
Film Ziemia Przyjaciół dokumentuje rdzenną społeczność związaną od wielu pokoleń z Magdaleną i jej walkę o przetrwanie wobec prywatyzacji dzielonego dotąd przez wszystkich dobra
wspólnego. Inwestycja oznacza dewastację środowiska, przesiedlenie, utratę korzeni i środków
do życia. Caycedo rejestruje złożony splot rdzennych kultur i rzeki oraz zagrożenie zniszczenia
głębokiej ekologicznej świadomości łączącej duchowe, kulturowe i gospodarcze aspekty zamieszkiwania miejsca.

Anetta Mona Chişa
& Lucia Tkáčová
Rzeczy w naszych rękach, 2014
stopione euromonety, cylindry z pianki
dzięki uprzejmości artystek

Praca artystek jest swego rodzaju spekulacją na temat przyszłości pieniędzy i ich wartości
użytkowej. Jej poszczególne elementy zostały wykonane ze stopionych euromonet wyeksponowanych na piankowych monumentach i noszą widoczne ślady rąk, które je trzymały.
Forma, którą przybrały, nawiązuje swobodnie do obiektów archeologicznych, takich jak narzędzia
pracy, ozdoby czy przedmioty kultu. Jednak ich przeznaczenie pozostaje niejasne. Pieniądze
uwolnione przez artystki ze swojej społecznej funkcji ustalonego środka miary i wymiany stają
się obcymi przedmiotami o nieznanej wartości użytkowej. Czy mamy tu do czynienia za ich
pośrednictwem ze śladami przedkapitalistycznej ekonomii opartej na wymianie dóbr, usług
i zbieractwie? A może obiekty te są znaleziskiem z przyszłości, w której materia będzie zbędna
dla transakcji wirtualnych i nowych sposobów pozyskiwania wartości?

Czekalska & Golec
Avatar II Ag, 1999
srebro, miedź, 265 × 95 × 50 mm
zastosowanie: dla pięciopalczastej istoty wyższej
kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Avatar pop, 2019
szkło, zrecyklingowany papier, drewno polichromowane (ikona)
edycja: do wyczerpania
zastosowanie: do przenoszenia w bezpieczne miejsce drobnych
ruchomych istot, najdłużej przebywających w galerii gości
dzięki uprzejmości artystów

IMPLANT IHS*, 1995–2018
adkrustacja architektury
pomieszczenie dla żywych, drobnych, ruchomych, czujących
istot, które w tym życiu otrzymały niekorzystne ciało owada
* Insect Home System
dzięki uprzejmości artystów

Wybrane prace duetu to prototypy urządzeń zaprojektowanych dla owadów. Przeznaczeniem
Avatarów będzie – w przypadku zastosowania prototypu – przenoszenie owadów w bezpieczne
miejsca, gdzie nie groziłoby im rozdeptanie przez ludzi. Słowo „avatar” pochodzi od sanskryckiego avatāra oznaczającego w hinduizmie wcielenie bóstwa, które zstępuje z nieba na Ziemię
w postaci śmiertelnej, aby przynieść zbawienie. Według tej opowieści człowiek, wyzbywając
się pychy i okazując uważność wszystkim, nawet najdrobniejszym i niezauważalnym istotom,
ma szansę uzyskać od nich pomoc duchową.
W Avatarze pop artyści wykorzystali i zmienili funkcję obiektu sakralnego – ikony. Przymocowali
ją do ściany świętym wizerunkiem do dołu i potraktowali ją jako przedmiot – półkę na szklankę
do przenoszenia owadów. Natomiast wcześniejsza wersja – Avatar II Ag została wykonana
z metali szlachetnych, zarówno o symbolicznym znaczeniu, jak i antyseptycznych właściwościach. IMPLANT IHS* (Insect Home System) (1995–2018) to prototyp aplikacji architektonicznej będącej schronieniem dla owadów.

Agnes Denes
Góra drzew – Żyjąca kapsuła czasu –
11 000 ludzi, 11 000 drzew, 400 lat (tryptyk),
1992–1996, Ylöjärvi, Finlandia, 1992/2013
wydruk chromogeniczny

Góra drzew – Żyjąca kapsuła czasu –
11 000 ludzi, 11 000 drzew, 400 lat,
1992–1996, Ylöjärvi, Finlandia, 2013,
papier powlekany, 64,7 × 91,4 cm
Latająca ptasia piramida – dla nowego miasta przyszłości, 1994
litografia, pył metaliczny na papierze
63,8 × 90,5 cm
Półptasia stacja kosmiczna, 1994
litografia, pył metaliczny na papierze
63,8 × 90,8 cm

Pole pszenicy – konfrontacja: wysypisko śmieci Battery Park,
Dolny Manhattan, 1982
dokumentacja fotograficzna
Prace z cyklu Izometryczne systemy w izotropicznej przestrzeni, 1976:
Projekcje mapy: jajko, 1976
litografia barwna na papierze
94 × 73,5 cm
Projekcje mapy: ślimak, 1976
litografia barwna na papierze
74 × 91,5 cm
prace dzięki uprzejmości artystki
i Leslie Tonkonow Artworks + Projects, Nowy Jork

W swoich pracach, powstających od lat 60., Agnes Denes przetwarza różne aspekty transdyscyplinarnej wiedzy o połączeniach dynamiki procesów przyrodniczych i organizacji społecznych. Inspirują ją nauki fizyczne, matematyka, nauki społeczne, filozofia, językoznawstwo,
poezja i muzyka. Działania artystki były pionierskie w kontekście ekologicznej świadomości
sztuki współczesnej i sztuki Ziemi.
W cyklu Izometryczne systemy w izotropicznej przestrzeni (1976) Agnes Denes sięgała po matematyczne formuły i pomiary map Ziemi, rzutując je na rysunki form organicznych, np. jajka,
ślimaka lub formy trygonometryczne. W efekcie dochodziło do zakłóceń perspektywy, a oswojona reprezentacja planety przepływała w nieznane wymiary i relacje.
Z kolei prace Latająca ptasia piramida – dla nowego miasta przyszłości i Półptasia stacja kosmiczna
(1994) pochodzą z cyklu szkiców i prototypów dla miast i budowli przyszłości. Były one poprzedzone cyklem Piramidy (od 1969), w którym artystka badała logikę wzorów różnych form geometrycznych z perspektywy matematycznej teorii prawdopodobieństwa. W wyniku dalszej
pracy nad tematem motyw piramidy przekształcił się w płynne, dynamiczne formy – mobilne
habitaty dla różnych form życia.
Liczne działania Agnes Denes w przestrzeniach publicznych są skoncentrowane na poszerzaniu świadomości ekologicznej w środowiskach intensywnie przetworzonych przez ludzi,
takich jak miasta, obszary przemysłowe i poprzemysłowe.
W 1982 roku artystka oczyściła ze śmieci wysypisko w centrum Manhattanu, przygotowała
glebę i posiała na tym obszarze dwa akry pszenicy (Pole pszenicy – konfrontacja: wysypisko
Battery Park, Dolny Manhattan). Po czterech miesiącach pielęgnacji odbyły się żniwa. Z ziarna
otrzymano 500 kg mąki, które podróżowały do 28 miejsc na świecie. Pole pszenicy mieściło
się między Wall Street i dawnym World Trade Center, naprzeciwko Statuy Wolności. Konfrontacja pszenicy – archetypicznego symbolu dostatku – z ikonami globalizacji i ekonomii opartej
na spekulacji finansowej tworzyła efekt starcia nieprzystających do siebie sposobów myślenia
o dobrobycie. Denes podkreślała, że działaniem tym chciała zwrócić uwagę na niewłaściwe
priorytety bankierów i globalnej ekonomii, które generują nierówność i głód na świecie.
W ramach działania Góra drzew – Żyjąca kapsuła czasu – 11 000 ludzi, 11 000 drzew, 400 lat,
zainicjowanego przez Agnes Denes w latach 1992–1996 na terenie dawnej kopalni Pinziö,
niedaleko miejscowości Ylöjärvi w Finlandii, 11 000 osób posadziło 11 000 sosen. W wyniku
współpracy powstała monumentalna góra (420 m długości, 27 m szerokości, 28 m wysokości)
o eliptycznym kształcie, z drzewami posadzonymi według matematycznego wzoru wywodzącego się ze złotego podziału zaobserwowanego w organizacji struktury ananasów i słoneczników. Ludzie, którzy uczestniczyli w działaniu, zostali mianowani opiekunkami i opiekunami
drzew, a ponieważ czas tej rzeźby społecznej jest obliczony na minimum 400 lat, mogą oni
przekazywać odpowiedzialność za nie następnym pokoleniom. Choć zaangażowane w akcję
osoby mają prawo własności do drzew, to ziemi, na której je zasadzono, nigdy nie będzie można
sprzedać, tak że stanie się ona na zawsze dobrem wspólnym.

Agnieszka Kalinowska
Wodopój (Tunezja), z cyklu Wodopój (rzeźby: dzbany z Somalii, Persji,
Tunezji, Burkiny Faso oraz pojemniki na olej silnikowy), 2016
papierowy sznurek, 37 × 25 × 24 cm

Niczyj bukiet, 2008
papierowy sznurek, 85 × 110 × 120 cm
bez tytułu (Ściana wschodnia 7), 2013
papier, 41 × 46 × 14 cm
Pręgierz, 2016
druk pigmentowy na papierze fotograficznym, dibond, 75 × 50 cm
Deszcz, 2013
akryl na MDF, 4 moduły, każdy 42 × 42 × 4 cm
prace dzięki uprzejmości artystki i BWA Warszawa

Mój dom moją twierdzą, 2006
słoma, biały bawełniany sznurek, zielony akrylowy sznurek, 72 × 52 × 50 cm
kolekcja Anny i Tomasza Lubińskich

Wspólny wątek przewijający się przez wybrane na wystawę prace Agnieszki Kalinowskiej to
techniki i materialne ślady zakreślania terytorium, własności, oswajania i organizowania środowiska dla życia ludzi. Artystkę interesuje umowność oraz niemal niezauważalna porowatość
i nieszczelność tych granic oraz wyznaczonych stref (Niczyj bukiet i Mój dom moją twierdzą).
Jej rzeźby wykonane z efemerycznych, tanich tworzyw (takich jak słoma, sznurek, papier)
uwypuklają niedoskonałość narzędzi dyscyplinowania i nadawania przez ludzi otoczeniu określonych form. Materia tych narzędzi – choć projektowanych celowo i użytkowo – manifestuje
się w pracach artystki jako zmienna, stale podlegająca upływowi czasu i współzależna od niemożliwych do poddania pełnej kontroli relacji z innymi czynnikami środowiska. Do erozji i transformacji elementów infrastruktury i architektury odnoszą się prace Deszcz i Ściana wschodnia.
Na Deszcz składają się pomalowane płyty MDF przypominające chodnik powoli wydrążany
przez krople deszczu (co to znaczy, że kropla drąży skałę?). Wykonana z papieru Ściana
wschodnia stanowi natomiast element cyklu, dla którego inspiracją były niszczejące obecnie
dekoracje ścienne z lat 60. i 70. Artystka analizuje w tym cyklu anomalie, niedoskonałości
i nieregularność wykonania geometrycznych, modernistycznych wzorów oraz zmiany, jakim
podlegają one w czasie.
Fotografia Pręgierz przedstawia widok drzewa ze stelażem mającym w zamierzeniu kontrolować proces i kierunki jego wzrostu (bezskutecznie). Tytuł odnosi się do praktyki karania
ludzi przez ich uwięzienie i publiczne eksponowanie w niekomfortowej, podporządkowanej pozycji. Antropomorfizacja przyrody nieludzkiej z jednej strony, a z drugiej ujmowanie
porządku społecznego przez pryzmat zwierzęcych atawizmów jest jedną ze strategii, za
pomocą których artystka tropi wielość przepływów między różnymi, pozornie odgraniczonymi
procesami naturo-kulturowymi.
Wodopój to cykl rzeźb inspirowanych formą tradycyjnych dzbanów z Somalii, Iranu, Tunezji
i Burkiny Faso oraz kanistrów na ropę lub olej. Rzeźby zostały wykonane w całości z papierowego sznurka. Pozbawione nazw produktów i przypisania do konkretnych kultur „dzbany”
przypominają archaiczne przedmioty, a jednocześnie nadal aktualne, uniwersalne symbole
ludzkiego przetrwania, uzależnionego od dostępu do wody i konieczności migracji. Kulturowe
artefakty cywilizacji zostają z powrotem włączone w cykl życia innych, nieludzkich zwierząt.

Tamás Kaszás
Pangea, 2011
drzeworyt na kartonie, 44,8 x 56,5 cm

Utracona mądrość (Sci Fi Agit Prop), 2016–2019
instalacja
dzięki uprzejmości artysty

Instalacja zaprojektowana i zbudowana przez Tamása Kaszása jest prototypem ekspozytora
do prezentowania kultury wizualnej i wiedzy społeczeństwa przyszłości – mieszkanek i mieszkańców Wszechziemi. Sztuka stanowi dla artysty laboratorium praktyk, wiedzy i estetyki,
które mogłyby stać się pomocne w tworzeniu wyobrażeń o życiu po zakończeniu obecnych
praktyk zarządzania ziemskimi zasobami. Wyobrażenia tego, co nieznane, nabierają w jego
pracy kształtów w oparciu o alternatywy istniejące, ale peryferyjne, uznane za anachroniczne
lub utopijne (nieopłacalne) i marginalizowane w dominującym globalnie modelu gospodarki
kapitalistycznej. Punktem odniesienia dla twórczości Tamása Kaszása jest kolektywna wiedza
ludowa, permakultura, oddolne ruchy społeczne i modernistyczny egalitaryzm. Materializacja
tej koncepcji w jego pracy zakłada użycie łatwo dostępnych, tanich materiałów i technologii,
a także naukę samowystarczalności w celu praktykowania dobrego, autonomicznego życia.
Rozwiązania formalne, produkcyjne i ideowe są tu ściśle ze sobą związane. Wśród stosowanych
przez artystę technik szczególną rolę odgrywają te tradycyjne: konstrukcje z drewna, sitodruk,
drzeworyt, linoryt. Jego grafiki nawiązują do wizualnych kodów i tradycyjnych metod powielania materiałów aktywistycznych, m.in. do produkowanych na szybko druków agitacyjnych
z lat 20. XX wieku. Według Kaszása techniki te mogłyby być znowu przydatne w warunkach
niedoboru materialnego i w przypadku zniszczenia infrastruktury technologii cyfrowych.
Wśród podsuwanych przez artystę intuicji i scenariuszy przyszłości można zobaczyć zarówno
nadzieję na mobilizację emancypacyjnych, twórczych zdolności społecznych do oddolnej
współpracy na rzecz poszerzonej ziemskiej wspólnoty, jak i eskalację przemocy związanej
z walką o kurczące się zasoby i przetrwanie.

Diana Lelonek
Instytut dla żywych rzeczy, od 2016
instalacja
dzięki uprzejmości artystki

Instytut dla żywych rzeczy to rodzaj instytucji powołanej przez artystkę w celu kolekcjonowania
i badania relacji zachodzących między zużytymi, wyrzuconymi przedmiotami a bakteriami,
roślinami, grzybami, robakami i innymi organizmami ekosystemu. Polem badań są więc
procesy klasyfikowane jako rozkład, takie, które osiągają największą różnorodność i bogactwo
po zakończeniu cyklu produkcji i konsumpcji towarów, czyli w czasie, kiedy najczęściej znikają
z pola widzenia ludzi. Siedzibą Instytutu jest Ogród Botaniczny PAN w Poznaniu, gdzie artystka
wspólnie z naukowczyniami i naukowcami pracuje nad tworzeniem opisów i prezentacji
gromadzonych „śmiercioroślin”.

Teresa Murak
Z cyklu Rzeźba dla Ziemi (Równowaga balansu), 1974
fotografie, szkice na papierze

Ścierki Wizytek, 1988
cykl fotografii, 18 × 13–18 × 13,3 cm
Zaczyn, Lato 15 lipca–15 sierpnia, 1987, Lillehammer
cykl fotografii
prace dzięki uprzejmości artystki

Teresa Murak należy do prekursorek sztuki Ziemi i performansu. Tworzy w relacji do konkretnych przestrzeni i krajobrazów, używając organicznych materiałów, takich jak rzeżucha, kurz,
ziemia, szlam rzeczny czy zaczyn chlebowy. Perspektywą, przy pomocy której odnosi się do
środowisk, w których pracuje, jest jej własne ciało i zmysłowe doświadczenie ruchu materii.
W swojej praktyce próbuje uchwycić relacje między różnymi stanami i formami życia, przepływami energii, procesami wzrostu i entropii oraz duchowym wymiarem cyklów przyrody
i organizacji społecznych.
Rzeźba dla Ziemi (Równowaga balansu) powstała w 1974 roku w ramach Sympozjum w Ubbeboda
w Szwecji jako pierwsza z cyklu „rzeźb dla Ziemi”. Realizacja ta wpisuje się w charakterystyczne
dla początków land artu działania bazujące na pracy zakorzenionej bezpośrednio w ziemi, ciałach
artystów, przy użyciu siły fizycznej. Artystka przez trzydzieści dni kopała łopatą dół o promieniu
jej wzrostu, usypując jednocześnie kopiec powtarzający kształtem wydobytą z ziemi półkulę.
Następnie obsiała obydwie powierzchnie namoczonymi ziarnami trawy. Zaraz po wypuszczeniu
pędów rzeźba, wbrew woli artystki, została zniszczona spychaczami (rzekomo z powodu braku
zgody budowlanej).
Fotografie z cyklu Zaczyn, Lato 15 lipca–15 sierpnia, 1987, Lillehammer dokumentują działanie
Teresy Murak na bagnie w Lillehammer w ramach sympozjum Natura-Sztuka. Sztuka-Natura
w 1987 roku. Tworzywem pracy była bagnista ziemia i zaczyn chlebowy, materiał częsty w jej
twórczości od lat 80. Po umieszczeniu zaczynu w bagnie artystka „karmiła”go mąką, zagniatała
codziennie przez czterdzieści dni, tak że rozrósł się do średnicy półtora metra. Sens tego doświadczenia skomentowała następująco: „Dla mnie muł z rzeki jest tworzywem bycia, pełnym
wewnętrznej energii – to cząstki umarłych organizmów i resztki procesów przemiany materii,
wśród których miliardy mikroskopijnych żyjątek walczą o przetrwanie. Jedyne, co je utrzymuje przy
życiu, to wilgoć” (https://www.dwutygodnik.com/artykul/6582-zasiew.html, dostęp: 7.02.2019).
Ścierki Wizytek to seria prac powstałych przy użyciu starych, zniszczonych ścierek, które
artystka znalazła w warszawskim kościele Wizytek. Zakonnice używały ich do czyszczenia
kościelnych posadzek. Wykonane z włókna konopi, uprzednio uprawianych w przyklasztornym
ogrodzie, były wyjątkowo trwałe. Murak używała ich do performansów przy instytucjach
sztuki i w różnych przestrzeniach publicznych, w których odtwarzała pracę czyszczenia
podłóg. W skrawkach ścierek siała także rzeżuchę. Odnosząc się do chrześcijańskiej symboliki
i toposów, poszerzała je o kontekst ekologicznej troski o wszelkie formy życia.

Christine Ödlund
Roślinny dobosz, 2010
ołówek na papierze, 107 × 227 cm

Pokrzywy wołanie o pomoc, 2010
ołówek i akwarele na papierze, 85 × 197 cm
kolekcja Michaela Storåkersa

W swojej twórczości Christine Ödlund czerpie z nauk przyrodniczych i tradycji ezoterycznych,
przekładając je na muzykę, malarstwo czy wideo. Materią jej zainteresowań są zjawiska niedostępne ludzkim zmysłom albo niezrozumiałe poza dyskursem naukowym i sposoby ich
przekładu na język sztuk wizualnych i muzyki. Wybrane obrazy artystki powstały w wyniku
jej badań nad komunikacją roślin i eksperymentów z ich transpozycją na notacje muzyczne.
W celu poznania języka roślin studiowała ona z grupą badawczą chemii ekologicznej przy Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie. Punktem wyjścia dla obydwu obrazów
były eksperymenty nad zachowaniem pokrzywy, której liście zostały zaatakowane przez larwy
motyla. Artystkę zainteresowała analiza sygnałów stresu wyrażanego przez roślinę w formie
uwalniania określonych składników chemicznych i reakcji innych roślin na alarm. Następnie
przełożyła badania na dźwięk i notacje muzyczne.

Artavazd Peleshian
Obywatele (Obitateli), 1970
film zdigitalizowany, 9’
dzięki uprzejmości Films Sans Frontières, Paryż

Krótki eksperymentalny film Peleshiana odwołuje się do motywu przekształcania świata przyrodniczego przez pracę i ruch ludzi w awangardowym kinie radzieckim. Jednym z najbardziej
wpływowych obrazów w tym kontekście jest Szósta część świata Dzigi Wiertowa z 1926 roku,
propagująca potencjał gospodarczy, bogactwa naturalne i życie różnych narodów ZSRR.
Tytułowymi obywatelami filmu Peleshiana nie są jednak ludzie, a dzikie zwierzęta, uchwycone
w wielkich stadach i pojedynczo, jak jeden wielki organizm poruszony wspólnym ruchem.
W świecie tej społeczności nie ma ludzi, chociaż ich obecność jako domniemane źródło
widocznej u zwierząt paniki artysta zasugerował przy pomocy autorskiego „montażu odległości”. Polega on na poetyckim, asocjacyjnym łączeniu i powtarzaniu kluczowych obrazów bez
uspójniającej narracji.

Alicja Rogalska
Rozwój (nie)osobisty, 2015
wideo, 4’40’’
uczestniczki: Karolina Krauze-Strzelec, Aleksandra
Richert, Teresa Gwizdka, Natalia Kaźmierczak, Ewa
Ciszewska, Patrycja Golec
trenerka: Małgorzata Gąsiorowska
kamera: habryn/wawrzoła
dzięki uprzejmości artystki

Wideo Rozwój (nie)osobisty powstało na bazie dokumentacji czerpiącego z technik coachingowych i grup fokusowych warsztatów przeprowadzonych przez Małgorzatę Gąsiorowską –
trenerkę, feministyczną aktywistkę i animatorkę kultury. Do udziału w nim zostały zaproszone
łodzianki, które odpowiedziały na ogłoszenie o otwartym naborze. Uczestniczki mają różne
profile zawodowe, często wykonują kilka prac jednocześnie jako m.in. piekarka, pracownica
fabryki, wykładowczyni uniwersytecka, opiekunka do dzieci, graficzka, kelnerka, pracownica
call-centre, redaktorka, sekretarka, pracownica kancelarii komorniczej, koordynatorka badań
w szpitalu, sprzedawczyni na rynku, kucharka czy recepcjonistka. Łączyła je potrzeba zmiany
sytuacji zawodowej i zdefiniowania kierunku dalszego rozwoju. Narzędzi zaczerpniętych z korporacyjnego coachingu nie wykorzystano, by promować indywidualne myślenie o sukcesie
i samorozwoju. Celem warsztatów była próba uchwycenia wspólnych doświadczeń pracy
kobiet jako osób osadzonych w relacjach z innymi i doznających strukturalnych nierówności
ze względu na płeć, przy uwzględnieniu ich indywidualnie przeżywanych doświadczeń. Kiedy
grupa kobiet spotyka się i zaczyna rozmawiać o napotykanych barierach oraz marzyć o tym,
jak je pokonać, związek między postulatem zniesienia granic państw, obowiązkowym urlopem
ojcowskim i troską o ekologiczną edukację dzieci okazuje się zupełnie logiczny.

Jerzy Rosołowicz
Neutronikon dwustronny, 1969
technika własna, szkło, metal, 45 × 45 cm

Neutronikon S-35
(Neutronikon dwustronny), 1971
technika własna, szkło, metal, 27 × 80 cm
Neutrony – obraz IV, 1964–1965
technika mieszana, farby olejne, masa plastyczna, płótno,
63 × 54 cm
Neutronikon P 16, 1971
technika własna, szkło, 35 × 35 cm
Telehydrografika 209 dedykowana Halinie Skalik, 1980
karton, kredka, tusz, flamaster, pismo maszynowe, 69,5 × 49 cm
Telehydrografika 45 w hołdzie sztuce niemożliwej, 1981
kredka, tusz, flamaster, papier, karton, 50 × 50 cm
Telehydrografika 209 dedykowana Halinie Skalik, 1980
karton, tusz, flamaster, 50 × 70 cm
Kwiaty 84, 1981
bibuła japońska, farby wodne, tusz lawowany, 38,3 × 29,2 cm

Kwiaty 75, 1981
farby wodne, tusz lawowany, bibuła japońska, 25,5 × 19,1 cm
kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi

Naczynie do łapania rosy, ok. 1962
tusz, papier, 21 × 30 cm
Neutrdom – stożek i kula, 1967
tusz, papier, 30 × 42 cm
Kreatorium kolumny stalagnatowej – Millenium, 1970
tusz, papier, 48 × 25 cm
kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Jerzy Rosołowicz był artystą konceptualnym i teoretykiem sztuki. Wybór pokazywanych na
wystawie prac daje wgląd w różne aspekty jego eksperymentów ze sztuką jako modelem
projektowania bardziej harmonijnych relacji między ludzką cywilizacją techniczną, wytworami
kultury a środowiskiem przyrodniczym.
Rosołowicz był przekonany o negatywnym wpływie nowoczesnych organizacji społecznych na
przyrodę. W tekstach teoretycznych Teoria funkcji formy (1962), O działaniu neutralnym (1967),
Próba odpowiedzi na pytanie, co to jest świadome działanie neutralne (1971) proponował ideę
sztuki jako „działania neutralnego”, które miałoby wprowadzać ład i pokój dzięki „neutralizowaniu wartości ujemnych wartościami dodatnimi”. „Działania neutralne” powinny według niego
naśladować i przekładać na język sztuki formy naturalne, które traktował jako wzorcowy zbiór
„form o funkcji bezwzględnej”.
Geometryczny kod sztuki abstrakcyjnej był w twórczości Rosołowicza jednym ze środków
poszukiwania porządku i struktury procesów przyrodniczych. W latach 60. artysta tworzył
obrazy przy użyciu masy plastycznej (np. Neutrony – obraz IV). Były to rytmiczne kompozycje
złożone z form przypominających widziane pod mikroskopem komórki lub atomy.
Jerzy Rosołowicz pokładał utopijną nadzieję, że w neutralizowaniu napięć i przeciwieństw
cywilizacyjnych szczególnie pomocne mogą być – obok sztuki – cybernetyka, urbanistyka,
architektura, nauki ścisłe oraz psychologia i socjologia. Tworzył prace przypominające
interdyscyplinarne prototypy naukowe stymulujące do „działania neutralnego”, np. Naczynie
do łapania rosy, Kreatorium kolumny stalagnatowej – Millennium czy Neutrdom – stożek i kula.
Ten ostatni był modelem budowy złożonej z kuli i odwróconego stumetrowego stożka. We
wnętrzu stożka miała znajdować się wolnobieżna winda wywożąca ludzi na jego szczyt.
Byłaby ona oświetlona na samym dole, a w miarę wznoszenia się otoczenie stawałoby się
coraz ciemniejsze. Po dotarciu na górę – do centrum kolistej podstawy odwróconego stożka –
nastałaby jasność. Dalej droga wiodłaby do brzegów okręgu, a ostatni etap przejścia między
ciemnością i światłem polegałby na zawiśnięciu zwiedzających w przestrzeni. Kula położona
obok stożka byłaby poruszana przez znajdujących się w jej wnętrzu ludzi. Tocząc się, włączałaby
przyciski uruchamiające urządzenia elektronowe, co wywoływałoby pożądane efekty zaburzenia
równowagi, antygrawitacji i nieoczekiwanych zjawisk zmysłowych, np. smakowych, dźwiękowych czy węchowych. Kreatorium kolumny stalagnatowej – Millennium to projekt urządzenia
służącego do sztucznego stworzenia warunków jaskini, w których w ciągu tysiąca lat z kapiącej
wody nasyconej węglanem wapnia powstawałaby metrowej wysokości kolumna.
W połowie lat 60. Jerzy Rosołowicz zaczął tworzyć serie prac złożonych ze szkieł optycznych
wtapianych w polichromowane drewno (Reliefy sferyczne), metal lub szkło (Neutronikony).
Neutronikony przeznaczone do przymocowania na ścianach odbijają światło, wywołując efekt
poruszenia materii. Natomiast wersje pomyślane do zawieszenia w przestrzeni są instrumentami do praktykowania „neutralnego” oglądu rzeczywistości. Polega on na patrzeniu na nią przez
filtr zniekształcających, odwracających obraz szkieł optycznych. Neutronikony są – zgodnie
z teorią działania neutralnego – współzależne od warunków środowiska. Niczego nie budując
ani nie zmieniając, wydobywają jedynie uważność na relacje utkane ze światła, cienia, refleksów,
wzroku i materii, w jakiej poruszają się patrzące ciała.

Pod koniec życia artysta zainteresował się teleradiestezją jako kontynuacją swojej teorii
i począwszy od lat 80. stworzył cykl Telehydrografik rekonstruujących przebieg żył wodnych
w mieszkaniach przyjaciół. Ostatnią serią prac Rosołowicza były wykonane akwarelą Kwiaty.
To powrót do technik i motywu poznawania i porządkowania pojedynczych form organicznych
z początków jego twórczości w latach 50.

Sin Kabeza Productions
(Cheto Castellano
& Lissette Olivares)
NASIONO: Krajobrazy przyszłości, 2012–2017
czterokanałowa instalacja wideo
dzięki uprzejmości artystów

Prezentowany materiał został nagrany przez nieustraszone dokumentalistki, które przemierzyły
czasoprzestrzeń, aby zgłębić zjawisko współewolucji w społeczeństwach homo sapiens przyszłości. W tym dziwnym świecie zwierzęta są rzadkością, nasiona – nielegalne, a seksualności
i pragnienia fetyszystyczne – nienasycone. Jak przy każdym spotkaniu antropo-zoologicznym,
część szczegółów ginie w tłumaczeniu. Nie możemy być pewni, czego dotyczą [przedstawione]
rytualistyczne performanse i wielogatunkowe spotkania. A jednak wierzymy, że te przyrodniczo-kulturowe intra-akcje mają wywrotowy potencjał i dają wskazówki co do działań, jakie
możemy podjąć dzisiaj, aby przekształcić naszą ludzką świadomość. Mamy nadzieję, że dołączą
Państwo do nas w odczuwaniu estetyki i erotycyzmu tej nie-tak-dalekiej przyszłości.

Zhou Tao
Fán Dòng (Światowa jaskinia), 2017
jednokanałowa projekcja 4K UHD, 47’53”
dzięki uprzejmości artysty
i Vitamin Creative Space, Pekin

Film Zhou Tao został zrealizowany w różnych, odległych od siebie miejscach na Ziemi m.in.
w południowokoreańskim porcie Incheon, na hiszpańskiej wyspie Menora, w Fán Dòng w Shoguan
w Chinach czy na pustyni Sonora w Stanach Zjednoczonych. Pozbawione scenariusza i narracji
sceny pokazują w zdecentrowany sposób ludzi i zwierzęta przystosowujące się do życia w zmieniających się warunkach oraz krajobrazy przekształcane w wyniku globalnej produkcji. Wśród
ludzkich protagonistów wyróżnia się diasporyczny lud Hakka, który na skutek wysiedleń stale
się przemieszcza i poszukuje nowych sposobów przetrwania.Film Zhou Tao operuje równocześnie wieloma skalami, panoramiczne ujęcia przeplata ze zbliżeniami pojedynczych interakcji,
a uważność na zmagania ludzi i zwierząt płynnie przekierowuje na kontemplację zmieniających się feerii barw i spektaklu światłocienia pochodzącego ze „sztucznych” źródeł. Krajobrazy
Fán Dòng są syntetyczne, co oznacza, że przedstawione życie organiczne i doświadczenie ciał
poruszających się w rozwiniętych technologicznie infrastrukturach przechodzą w siebie płynnie
i stale ulegają transformacji.

Mona Vătămanu
& Florin Tudor
Porządek rzeczy, 2011–2012
film 16 mm przeniesiony na DVD, 7’35”
dzięki uprzejmości artystów

Montaż filmu opiera się na równoległym przeplataniu ujęć dwóch swobodnie połączonych
wątków. Jeden z nich przedstawia scenę pieczenia chleba w bliskowschodniej piekarni na
berlińskim Kreuzbergu. Niemym świadkiem tej pracy jest zawieszony we wnętrzu abstrakcyjny
obraz. Druga scena prezentuje tajemnicze ćwiczenia z globusem – ściskanie go na kształt
piramidy i podpalanie. Zestawienie to łączy recytacja wiersza zimbabweńskiego poety Chirikure
Chirikure Celebrating our Freedom. Odnosząc się do nieprzerwanego łańcucha cierpienia i przemocy w kontekście zarówno kolonialnym, jak i postkolonialnym, wiersz nawołuje do szerokiego
otwarcia oczu i dostrzeżenia horyzontu nadziei znajdującego się zaraz za tym aktualnym.
A może ten horyzont już jest nam dany, tylko trzeba popatrzeć bliżej, żeby móc zobaczyć dalej,
np. na pracę pieczenia chleba dla świata?

Monika Zawadzki
Karmiąca, 2014
żywica epoksydowa, akryl, 150 × 100 × 214 cm

Cyber-matka, Cyber-syn (Smutek), 2014
żywica epoksydowa, akryl, 310 × 200 × 33 cm
Ręcznik, prześcieradło. Nr 2, 2013
drewno, akryl, tkanina, 300 × 68 × 7 cm
Menuet z krowami (z serii Prawa dla ludzi i zwierząt), 2006
mural, akryl
Gotowana głowa, 2014
żywica epoksydowa, akryl, ok. 50 × 50 × 50 cm
prace dzięki uprzejmości artystki

W swojej twórczości Monika Zawadzki projektuje modele i środowiska dla rozwoju nowej etyki
relacji między ludźmi, nieludzkimi zwierzętami, maszynami, przedmiotami i różnymi jeszcze
niezidentyfikowanymi elementami ekosystemów. Jednym z krytycznych punktów odniesienia
dla jej twórczości jest przemysłowa hodowla zwierząt na mięso. W odpowiedzi na racjonalizację i umasowienie tej przemocy Zawadzki tworzy prace, które negują hierarchie gatunkowe,
podkreślając połączenia i przepływy energii oraz materii między różnymi formami i cyklami
życia. Konsekwencją tak zaprojektowanych relacji jest model człowieka przyszłości, który będzie
pozbawiony swojej wyjątkowości, indywidualnych cech i obecnej władzy. Maszynowa, technologicznie udoskonalana przemoc, jaką zadaje innym w celu podbicia świata, powraca. W rezultacie uprzedmiotowiania i rozczłonkowania ciał innych człowiek sam został uprzedmiotowiony
i pokawałkowany. Dla Zawadzki to destrukcja twórcza, szansa na nowy początek.

Dobrawa Borkała
Symfonia Oddechowa – warsztaty

Oddech jest jedną z najistotniejszych czynności organizmu wykonywanych poza kontrolą
umysłu, co sprawia, że na co dzień nie zwracamy na niego uwagi. W projekcie Symfonii
Oddechowej struktury dźwiękowe, częstotliwość, amplitudy i rytm stanowią pracę wewnętrzną,
a ich źródłem jest własne ciało. Czas jest wyznaczany przez tempo oddechu. Podczas warsztatów
chciałabym utworzyć przestrzeń sprzyjającą obserwacji i eksperymentacji z oddechem. Podzielę
się praktykami oddechowymi, które miałam okazję poznać przez parę lat pracy badawczej
nad Alfabetem Oddechowym. Odkryjemy, jak za pomocą oddechu możemy moderować nasze
reakcje, samopoczucie, emocje. Zmieniając jego rytm i głębokość, nauczymy się przełączać
funkcjonowanie systemu nerwowego ze stanu pobudzenia na stan relaksu i regeneracji. Nasze
eksploracje przybiorą formę wielooddechowych partytur. W pracy, skierowanej w dużej mierze
do wewnątrz, nieustannie będziemy pamiętać o tym, że z każdym oddechem łączymy się ze
sobą nawzajem, z ekosystemami roślinnymi, jak i z całym dotychczasowym życiem na Ziemi.
Wykonawcą Symfonii Oddechowej może stać się każdy i każda, gdyż materiałem artystycznym
jest powietrze, którym wszyscy oddychamy.

Edyta Jarząb
Warsztaty głosowe

Głos jest pomostem pomiędzy sferą prywatną i publiczną, wnętrzem i zewnętrzem, mną
i innymi. Brzmienie zakorzenione w cielesności (phone), język (logos), moja zwierzęca natura
(zoe), moja historia i społeczny trening (bios) składają się na mój jednostkowy głos. Pracuję
z głosem i słuchaniem jako narzędziem przekraczania tego, co ludzkie, zwierzęce, mineralne…
Poprzez pieśń poszukuję stanu czy procesu „stawania się wszystkim”. Przyglądam się relacjom
między głosem a językiem, technologią, płcią i gatunkami. Dostrzegam nić łączącą systemowe
uciszanie kobiet z milczeniem zwierząt, które bez głosu stają się po prostu mięsem. Chciałabym
przyjrzeć się powracającym w kulturze i sztuce motywom „stawania się zwierzęciem”, przyjmowaniu zwierzęcej postaci w baśniach, zwierzęcym postaciom mówiącym ludzkim głosem,
znamionom stawania się, odczuwania i charakteru. W trakcie warsztatów połkniemy uszy.
Zaśpiewamy staremu, ślepemu gołębiowi. Skupimy się na opowiadaniu historii, budowaniu
wspólnie struktur – rytmów i harmonii. Na słuchaniu i ciszy jako koniecznym warunku tworzenia muzyki. Będziemy improwizować, tkać pieśni z tego, co znajdziemy, eksplorować przestrzeń, używać całego ciała jako instrumentu, przyglądać się sobie jako czułym odbiornikom
fal. Improwizacja w moim rozumieniu jest wielogłosową medytacją niezwiązaną z żadną religią
lub filozofią. Najbliżej mi do praktyk Fluxusu, awangardowych, dziś już oswojonych, przygód
Pauline Oliveiros czy Johna Cage’a. Działania mają wymiar terapeutyczny, pozwalają na głęboki
relaks, rozwijają zaufanie, ciekawość i wyobraźnię.

SPACER PO WYSTAWIE
z kuratorką Joanną Sokołowską oraz wybranymi artystkami i artystami biorącymi udział w wystawie
23 marca, sobota, godz. 13:00
WARSZTATY MEA PULPA
13 kwietnia, sobota, godz. 11:11 i 13:13
11 maja, sobota, godz. 11:11 i 13:13
Codziennie produkujemy papierowe śmieci. Można je wyrzucić jako makulaturę – zdejmując z głowy zarówno
kłopot, jak i odpowiedzialność. Można je jednak powtórnie wykorzystać. Warsztaty Mea Pulpa pokażą, w jaki
sposób papier stary ponownie przetworzyć w papier nowy i niepowtarzalny. Taki, w którym „grzech” śmiecenia
przemieni się w zaczyn nowego porządku.
Prowadzenie: Barbara Kaczorowska, Luiza Łuszcz-Kujawiak
PROJEKCJA FILMÓW
On the Third Planet from the Sun w reż. Pavla Medvedeva (2006, 32’)
i Lettres du Voyant w reż. Louisa Hendersona (2013, 40’)
z wprowadzeniem Marcela Schwierina
23 maja, czwartek, godz. 18:00

Wydarzenia

NIEDZIELA W MUZEUM – Re-Use
26 maja, godz. 12:00–16:00
Program:
1. Warsztaty dla dzieci Mea Pulpa
2. Wykłady i warsztaty kampanii Zero Waste
3. Targ rzemieślników-naprawiaczy ze Starego Polesia
4. Warsztaty dla dorosłych Lekarze talerzy
WARSZTATY SYMFONIA ODDECHOWA, Dobrawa Borkała
1 czerwca, sobota
dokładne informacje i zapisy na stronie internetowej msl.org.pl
WARSZTATY GŁOSOWE, Edyta Jarząb
2 czerwca, niedziela
dokładne informacje i zapisy na stronie internetowej msl.org.pl

Zhou Tao

Fán Dòng (Światowa jaskinia), 2017
kadr filmu (fragment)
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i Vitamin Creative Space, Pekin
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