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EVA & ADELE, FUTURING, 1999, kadr z video, VG Bild-Kunst, Bonn 2012

EVA & ADELE

Artysta = dzieło sztuki
Wernisaż: 16.2.2012
Wystawa otwarta w dniach: 17.2–29.4.2012
Kuratorzy: Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka

To, co odróżnia nasz performance od innych, to fakt, że uprawiamy go przez cały czas,
to jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Najważniejsze jest to, że trwa on non stop,
bez wyraźnie zaznaczonego początku i końca – tak komentują swoje działania artystyczne
EVA & ADELE.
EVA & ADELE to para artystek, które żyją i tworzą ponad granicami płci. Ich hasło życiowe
brzmi: gdziekolwiek jesteśmy, jest muzeum, a termin, który starają się narzucić ludzkości,
to futuring.
EVA & ADELE funkcjonują w przestrzeni publicznej jako dzieło sztuki. Artystki traktują swoje
ciała jak żywą rzeźbę, ulice jak galerie, a wielkie wydarzenia artystyczne jak muzeum. Za ich dopracowanym makijażem i kostiumami kryje się postać małej kobiety i rosłego mężczyzny, którego duchowa kobiecość przezwyciężyła fizyczną męskość i prawnie został uznany za kobietę.
Artystki występują razem od 1991 roku, kiedy pojawiły się na otwarciu wystawy Metropolis
w Martin-Gropius-Bau w Berlinie. Od tego czasu podróżują po całym świecie, biorą udział
w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, takich jak Biennale w Wenecji, documenta
w Kassel czy Targi Sztuki w Bazylei. Ich działania artystyczne są dokumentowane i komentowane przez widzów oraz przypadkowych przechodniów. Para kolekcjonuje zdjęcia i filmy
wykonane przez publiczność.
Na wystawie zostanie zaprezentowana dokumentacja fotograficzna, kostiumy oraz video.
Wystawie towarzyszy katalog, w którym znajdują się teksty między innymi: Anny Grodzkiej,
Ingi Iwasiów, Jacka Kochanowskiego, Pawła Leszkowicza.

Płeć
Płeć jest najbardziej rzucającym się w oczy i równocześnie najbardziej zagmatwanym wyróżnikiem tej pary. Widzimy dwie łyse kobiety, rozkosznie i identycznie ubrane, schowane za grubym i dopracowanym makijażem, szczerze uśmiechnięte, czułe wobec siebie i innych. Za tym
obrazem kryje się ciało małej kobiety i dużego mężczyzny, który stał się kobietą. Jego duchowa
kobiecość przezwyciężyła fizyczną męskość i Eva została prawnie uznana za kobietę. Zmiana
płci przez Evę pozwoliła obojgu wziąć ślub jako parze homoseksualnej. Mieszanina kobiecości
i męskości – obecna u każdego – u EVA & ADELE jest dodatkowo zagmatwana, ponieważ męskopochodna Eva jest dużo bardziej poetycka, delikatna i kobieca od żeńskopochodnej Adele,
która jest zdecydowana, praktyczna i przy całym swoim wdzięku ocenia sprawy „po męsku”.
Tożsamość
Upodobnienie się do drugiej osoby, identyczność ubrań, koktajl genderowy, obowiązkowy
uśmiech i przyjacielskie nastawienie, publiczne występowanie w maskach to podstawowe
gwałty na tożsamości, których dopuszczają się EVA & ADELE. Czy za tak rozległą manipulacją nadal może kryć się indywidualna tożsamość? Wygląda na to, że nie tylko może, ale
wręcz ma się lepiej. Nigdy nie jest łatwo – nawet w przyjaźni – ocenić poziom satysfakcji
tożsamościowej drugiej osoby. Na dodatek wielu ludzi w sposób bezbolesny stłumiło potrzebę
odczuwania własnej tożsamości lub przedłożyło nad nią odczuwanie tożsamości religijnej
czy partyjnej. Satysfakcję tożsamościową może wyczuć jedynie pośrednio, poprzez sposób
konsumowania życia. Im więcej tu zadowolenia, różnorodności, pasji, własnej interpretacji, „poczucia sensu w bezsensie”, tym uchwytniejsza tożsamość za tym stoi. Postawy EVA
& ADELE wydają się w pełni nasycone tymi tożsamościowymi sukcesami.
Życie
Maska używana przez EVA & ADELE jest skomplikowana, ponieważ oprócz starannie zakomponowanych ubrań, składają się na nią również stany psychiczne. Przy tym maska obowiązuje bezwzględnie we wszystkich kontaktach społecznych. Trudno sobie wyobrazić tę parę
ubraną normalnie. Tym samym za każdym wyjściem na zewnątrz stoi wielka operacja konstruowania maski. Życie sztuczne, zamaskowane dominuje swoimi wymogami sferę prywatną, która w efekcie staje się reżyserskim zapleczem występu publicznego. Do tego dochodzi
ogromna czasochłonność samego makijażu i ubierania. Do tego dochodzi trening psychiczny
pozwalający na opanowanie szczerego uśmiechu. Kiedy osiągamy przekonanie, że wszyscy
wokół nas są piękni i dobrzy, taki uśmiech przychodzi na zawołanie. Ta skomplikowana maska, na którą składają się ubranie, stany psychiczne i przekonania, wpływa na organizację
prywatności, stając się życiem. Pod spodem skomplikowanej codzienności toczy się zapewne
bardziej totalna gra o życie. Zarówno Eva, jak i Adele zainwestowały siebie w produkt zwany
EVA & ADELE. Ta inwestycja wydaje się nieodwracalna. Całość istnienia każdej z nich poddała
się dobrowolnie i na zawsze drugiej stronie. Ich związek to małżeństwo do kwadratu, totalne, niepozwalające żadnej z nich na osobne funkcjonowanie. Obie strony mają pełną świadomość skali tej zależności. Walka o sens istnienia w obrębie EVA & ADELE staje się walką
o przetrwanie, które nie może być przetrwaniem wbrew nienawiści, tylko musi się opierać
na cieple i przyjaźni. EVA & ADELE mogłyby wiele nauczyć niejedno małżeństwo.
* Maria Anna Potocka, Artlife, fragment tekstu z katalogu wystawy.
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Marek Chlanda, Tranzyt (fragment), 2009-2010

Marek Chlanda

Tranzyt
Wernisaż: 16.2.2012
Wystawa otwarta w dniach: 17.2–29.4.2012
Kurator: Katarzyna Wąs

Tranzyt to bycie w przelocie, stan przelotowy, ale i miejsce przechodnie, czasownik przechodni – tranzytywny. W tym konkretnym przypadku to studium przelotności, a może też
ulotności – tak o swoim projekcie mówi artysta Marek Chlanda.
Wystawa Tranzyt Marka Chlandy obejmuje ponad sto prac– serię obrazów (powstałych w latach 2009–2010), dwa starsze obiekty z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz rzeźbę.
Mroczne wizje układają się w cykl pozbawiony jednolitej narracji, przywołując uczucie niepokoju i zagubienia. Sceny figuralne przeplatają się z abstrakcyjnymi, realizm z nierzeczywistymi obrazami na pograniczu snu. Duży wpływ na prace miała książka czeskiego pisarza,
przedstawiciela literatury onirycznej, Jakuba Demla Zapomniane światło, która podobnie jak
Tranzyt wprowadza czytelnika w świat metafizyki.
To malarska wersja kompozycji found footage. Zlepek mocnych, działających na podświadomość kadrów rzeczywistości, lekko podniszczonych, zamazanych przez upływający czas
i zawodną pamięć. Przypomina hipnotyczny collage rozkładających się taśm filmowych Billa
Morrisona w Decasii (2002), gdzie reżyser zestawia ze sobą fragmenty nieidentyfikowalnych
filmów, tworząc z nich całkowicie nowe, kompletne dzieło. Kadry czasem wyraźnie przeplatają się ze zniszczonymi, abstrakcyjnymi ujęciami pęcherzy i zacieków, jak zapomniane
wspomnienia zastąpione plątaniną paciorków w pracach Marka Chlandy. Decasia, podobnie
jak Tranzyt, wprowadza widza w trans powracającymi z przeszłości obrazami życia codziennego. Wszystkie one są równorzędne. Ważne, by w tej podróży przez pamięć artysty odnaleźć swoją prywatną narrację.
*Katarzyna Wąs

Jakub Woynarowski, Hikikomori, 2007 -2012

Komiks. Legendy miejskie
Miejsce: galeria Beta
Wernisaż: 16.2.2012
Wystawa otwarta w dniach: 17.2–29.4.2012
Kurator: Monika Kozioł

Legendy miejskie to historie rozpowszechniane przez media, internet oraz drogą kontaktów
towarzyskich. Wywołują emocje, prowokują do dalszego przekazywania opowieści, stając się
plotką żyjącą własnym życiem. Nie zawsze są czystą fikcją, część z nich jest prawdziwa lub
zawiera w sobie ziarno prawdy.
Na wystawie prezentowane są prace, które odnoszą się do legend miejskich – artyści tworzą
zupełnie nowe historie lub przekształcają te znane. Wszystkie łączy to, że opisują wydarzenia
niesamowite i niepokojące, zawierają morały i przestrogi. Pokazywane prace utrzymane są
w konwencji komiksu z charakterystyczną dla niego silną narracyjnością.
Jednym z głównych celów wystawy jest prezentacja różnych technik, jakie można wykorzystać przy tworzeniu komiksu (rysunek, malarstwo, instalacja). Jak również ukazanie komiksu
jako ważnej gałęzi sztuki.
Artyści: Małgorzata Jabłońska, Joanna Karpowicz, Agnieszka Piksa, Mariusz Tarkawian,
Jakub Woynarowski
Wystawie towarzyszy katalog.

Lynn Hershman Leeson, Schemat: Roberta przed konstrukcją i po, 1978,
dzięki uprzejmości Galerie Waldburger, Bruksela

Lynn Hershman Leeson

Ja jako Roberta
Miejsce: galeria Alfa
Wernisaż: 16.2.2012
Wystawa otwarta w dniach: 17.2–29.4.2012
Kurator: Delfina Piekarska

Wystawa artystki, ikony amerykańskiej sztuki feministycznej. Wystawa prezentuje fotografie z cyklu Roberta Breitmore powstałe w latach 1974–1978. Są one dokumentacją projektu,
w którego ramach artystka wcieliła się w postać trzydziestoletniej kobiety, Roberty Breitmore. Zmieniła ona nie tylko swój wygląd zewnętrzny, ale nakreśliła również tożsamość postaci,
która przez swoje otoczenie traktowana była jak autentyczna osoba.
Celem wystawy jest próba pokazania, w jaki sposób kobieta-artystka przybrała nową osobowość, wpisując ją w ówczesną rzeczywistość i struktury społeczne.
Wystawie towarzyszy katalog.
Roberta Breitmore, trzydziestoletnia, rozwiedziona, bezrobotna kobieta, przeprowadziła się
w 1975 roku do San Francisco z oszczędnościami w wysokości tysiąca ośmiuset dolarów.
Wynajęła pokój w hotelu i znalazła pracę, z której jednak szybko została zwolniona. Przestrzegała diety Weight Watchers. Chodziła na sesje psychoterapeutyczne, by przepracować
trudne dzieciństwo oraz zaburzenia seksualne związane z młodością.

Lynn Hershman Leeson, Kristine Stiles, Najpierw wielokrotność Roberty staje się wielokrotnością Roberty,
a następnie Lynn staje się wielokrotnością, 1978, dzięki uprzejmości Galerie Waldburger, Bruksela

Wyrobiła sobie prawo jazdy, założyła konto w banku, posiadała również własną kartę kredytową. Umieszczała ogłoszenia w gazecie, szukając potencjalnych współlokatorów oraz osób
o podobnych zainteresowaniach.
Po performance pozostały poszczególne przedmioty należące do Roberty, które umacniały
jej tożsamość. Prawo jazdy, karta kredytowa, książeczka czekowa, zaświadczenia lekarskie nie były stworzonymi przez artystkę falsyfikatami, lecz rzeczywistymi dokumentami
wystawionymi na „realną” osobę: trwałe ślady jej istnienia stanowią też rysunki, listy oraz
dziennik, a także ogłoszenia w prasie lokalnej. Do dzisiaj są one swego rodzaju dowodem na
istnienie Roberty.
Artystka, mówiąc o inspiracjach, z których czerpała, kreując osobę i tożsamość Roberty,
przywołuje postacie Bertolta Brechta, Antonina Artauda, Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego, Marcela Duchampa, André Bretona i Josepha Beuysa. Według niej to ci artyści, czy
to jako pisarze, reżyserzy teatralni, czy artyści wizualni, bacznie przyglądali się kontekstowi
kulturalnemu, by zrozumieć, jaki wpływ wywiera on na jednostkę.
Samo działanie artystyczne Leeson było objawiającym się na dwa sposoby performance. Z jednej strony to dosłowne wcielenie się w inną postać, doświadczanie jej i przeżywanie. Z drugiej
natomiast to, z czym mamy do czynienia dzisiaj – jego dokumentacja, która ma przybliżyć
nam ten „prywatny” performance. Prace z cyklu Roberta Breitmore zwracają uwagę odbiorcy zarówno na sytuację bycia obserwowanym, jak i rolę samego obserwatora. Performance
przybiera formę spektaklu, w którym bada się wpływ innych na tożsamość człowieka.
* Delfina Piekarska, Na tropie Roberty Breitmore. O „prywatnym” performance Lynn
Hershman Leeson (fragmenty) z katalogu wystawy.

Planowane wystawy

Kadr z filmu Wisła Josefa Daberniga, 1996 (Kolekcja MOCAK-u).

Sport w sztuce
Wernisaż: 18.5.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.5–30.9.2012
Kuratorzy: Monika Kozioł, Delfina Piekarska, Maria Anna Potocka

Sport w sztuce to – po Historii w sztuce – druga wystawa z cyklu prezentującego to, jak
artyści postrzegają sprawy, którymi żyje człowiek.
Sport to niezwykle ważny terapeuta, zdejmujący z człowieka męczące warstwy zwierzęcości i agresji. Wymyśliliśmy sposób na to, aby walczyć i zwyciężać, nie robiąc nikomu realnej
krzywdy. Ten świat sztucznych zachowań i precyzyjnych reguł jest kopalnią symboli i świetnie nadaje się do analizowania tajnych zakamarków ludzkiej egzystencji. Nic dziwnego, że
w sztuce sport pojawia się dość często i ma bardzo różne „zastosowania”.
Sport w sztuce to międzynarodowa wystawa prezentująca prace trzydziestu kilku artystów
i mająca ambicje ukazania jak najszerszej – zarówno od strony problemowej, jak i medialnej – interpretacji tematyki sportowej. Pokażemy na niej dzieła klasyków malarstwa, twórców filmów i obiektów oraz artystów ryzykujących życiem w konfrontacji z ekstremalnymi
wyczynami sportowymi.
Celem wystawy – podobnie jak całego cyklu – jest pokazanie ścisłego związku pomiędzy
życiem a sztuką, udowodnienie, że sztuka wspiera zrozumienie kondycji ludzkiej, oraz ujawnienie, że w każdej zabawie kryje się powaga, a jak już się uchwyci powagę, to można się nią
pobawić.

Planowane wystawy

Sergey Bratkov, fotografia z serii Army Girls, 2000

Miesiąc Fotografii w Krakowie
Miejsce: galerie Alfa i Beta
Wernisaż: 18.5.2012
Wystawa otwarta w dniach: 19.5–17.6.2012
Koordynator: Katarzyna Wąs

Wystawa prac Sergeya Bratkova, ukraińskiego fotografa konfrontującego w swojej twórczości tradycję Wschodu z wpływami Zachodu. Artysta tworzy w nurcie radykalnego realizmu.
Brutalnie obnaża mechanizmy rządzące postsowieckim społeczeństwem. Zdjęcia ukazujące
bezdomne dzieci, prostytutki, żebraków często przybierają teatralną formę. Na wystawie
w MOCAK-u zaprezentowane zostaną prace z serii Kids I oraz Army Girls.
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