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Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przypisy
1 Zespół realizujący projekt: dr hab. Agata Jakubowska prof. UAM (kierowniczka projektu), 
mgr Joanna Bojda (do lutego 2015), mgr Luiza Kempińska (do marca 2015), mgr Karolina Ro-
siejka, mgr Karolina Staszak. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs 
OPUS, grant numer 2013/09/B/HS2/02065).

2 Pierwsze wersje tekstów tutaj publikowanych zostały zaprezentowane w czasie seminarium 
zorganizowanego 10 grudnia 2015 roku w Poznaniu.
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DYSKURS WOKÓŁ ZAGADNIENIA 
PRACY KOBIET W DWUDZIESTOLECIU 
MIĘDZYWOJENNYM. NA PRZYKŁADZIE 

WYPOWIEDZI TOWARZYSZĄCYCH 
PAWILONOWI PRACY KOBIET ORAZ 

PAWILONOWI ZIEMIANEK I WŁOŚCIANEK 
NA POWSZECHNEJ WYSTAWIE KRAJOWEJ 

W POZNANIU

Wstęp

Powszechna W  s  w Poznaniu w 1929 -
szych wydarze  tego czasu, stanow  istotny punkt w nied ugiej historii II Rzeczpospolitej. Monu ntalna 
ekspozycja, pokazywana w ko pleksie nowo zbudowanych pawilonów wystawowych,   
ró norakie os gn , koronu  w ten sposób dzies olecie istnienia wolnej Polski. Wyeksponowano 
ro  g  pr ys u, r os , przejawy sztuki ludowej oraz sztuk p knych, os gn  w zakresie 
d ci instytucji pa twowych, prasy, rynku ks garskiego, akt  Polonii i wielu innych, by w ten 
sposób zad onstrow  s  odrodzonego pa twa. Propagandzie sukcesu towarzyszy  db  nie tylko 
o rytoryczn  zawart  organizowanych ekspozycji, ale tak  o ich opraw  artystyczn ,  podkre  
wag  poszczególnych os gn  i uwydatn  duchowe oraz hu nistyczne  jako  dla 
niepodleg go narodu, jak g os  to kronika Powszechnej Wystawy Krajowej.1  
szeroko w istn y  stanie bada .2 

 rozlicznych pawilonów, dwa zadedykowane zos y wy nie  kobiet. Pierwszy 
ono pracy nek i w cianek. Drugi dedykowano ogólnie pracy kobiet, jak deklarowano ze 

wszystkich isk, w istocie s y za n  jednak d ki pracu  w cie i na rzecz sta, rekrutu  
s  ze isk lewicowych. Co w ne, pierwotnie zak dano stworzenie wspólnego pawilonu, jednak po ys  
ten szybko upad  z powodu zarówno ukrywanych an ozji, jak i otwarcie deklarowanej wiary w odr  sji 
kobiecych stowarzysze   – w cia ich oraz tych dzi ych na obszarach skich. Wyr ny  
potwierdzen  s  tu cho by s owa zawarte na pierwszej stronie katalogu wydanego przez Stowarzyszenia 

ie na Powszechn  Wystaw  Krajow  

W konsekwencji na Powszechnej Wystawie Krajowej pojaw y s  dwa  pawilony  do 
kobiet ze isk skich i wiejskich. Niew pliwe y  je wy na obec  eksponatów zw nych 
z akt  kobiet oraz idea zasad  s  na wyodr bnieniu i zaznaczaniu iej d ci z innych 

 
Koncepcja wydzielenia d ci kobiet  innych obszarów, cho  o  wyd  s  zaskaku , 

de facto by  czy  ówcze ie sto spotykany . Nie tylko w Polsce, ale  w Zachodniej Europie 
i Stanach Zjednoczonych. Po wszy od po owy dziew nastego wieku, specjalne ekspozycje dedykowane 

3
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1. Pawilon Pracy Kobiet – rysunek, reprodukcja za: Echo Powszechnej Wystawy Krajowej nr 3 (1929): 83. 

2. Pawilon Pracy Kobiet, reprodukcja za: Echo Powszechnej Wystawy Krajowej nr 10 (1929):  274.

3. Pawilon Ziemianek i Włościanek – rysunek, reprodukcja za: Echo Powszechnej Wystawy Krajowej nr 3 (1929): 83.
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procesu organizacji obu pawilonów odtworzony zostanie sposób, w jaki oba iska traktow y emancyp  
kobiet i ich miejsce w spo twie. Zagadnieniem znajdu ym s  poza obszarem zainteresowania b dzie 
kwestia analizy wyg du pawilonów w konte cie stylistycznym, gdy  zos  ona ju  rozpoznana w stanie 
bada .8 Poza namys  znajd  s   te wszystkie kwestie towarzys e ekspozycjom, które zn y s  poza 
mater  dyskursu, uobecn go s  w tekstach i wypowiedziach rganizowaniu wystaw. 

Idea Pawilonu Kobiet 

Wyodr bnienie d ci kobiet na wystawie zos o zainicjowane przez   
zasiad  w dyrekcji wydarzenia. Intencje sto  za jej pomys  s  s bo uchwytne w materiale archiwalnym, 
jednak mo we do odtworzenia w oparciu o kontekst polityczny epoki i poszlaki zawarte w dokumentacji 
wydarzenia.9 Nastroje zw ne z emancyp  kobiet by y w Polsce w latach dwudziestych niezwykle  
a przyznanie praw wyborczych kobietom przez P sudskiego dobitnym ich wyrazem.10 Emancypacja kobiet  

h  
ci spo twa, a tak  pow kszenia elektoratu i poparcia w ie o grono Polek. Z drugiej strony, ród  

popula ci tego ruchu n y szuk  w historii. W jej obr bie walka o niepodleg  i narodow  to sam , 
podejmowana licznie przez kobiety w trakcie zaborów, s  s  faktem o niepomiernej roli, znajdu  s  
w centrum ywego zainteresowania opinii publicznej. Kontekst Powszechnej Wystawy Krajowej, jako wyrazu 
dumy z dotychczasowych os gn  pa t ci i poprzed  heroicznej walki o jej zyskanie, zdaje s  
potwierd  ten trop, sytuu  kwes  partycypacji kobiet w spo twie jako pozytywny i istotny czynnik. 

l ta zos  zres  sformu owana w kilku miejscach, na kratach wydawnictw towarzys ych wystawie, 
w nas pu y sposób:

 Narracja  dyskurs w  kobiecych pawilonów na Powszechnej Wystawie Krajowej, 
charakteryzuje s  w  nie tylko podkre laniem roli kobiet w realiach nowej stwowo ci, ale rów  
nobilituje ich s   w czasach polskiej no ci od stw obcych. W efekcie, pozycja 
kobiet budowana jest nie tylko w ramach w ciwej tekstowi tera szo ci, ale zostaje ona zakorzeniona 
w dziejach, zys w storycznie ukonstytuowany fundament. 

Wygląd Pawilonów

Wspominana na po ku tekstu niemo  wspó d nia isk miejskich i wiejskich, 
ych pawilonów. Otwarty przez prezydentow  

Mar  cick  Pawilon Pracy Kobiet, wzniesiony zos  w pó nocno–zachodniej ci Parku Wilsona, tu  
ko o istn  do dzi  Pozna iej Palmiarni. Bry  zaprojektow  architektka Anatolia Hryniewiecka–
Piotrkowska, dekor  wn rz powierzono Zo  i Trzci iej–Kami iej.14 W efekcie nie tylko  
ekspozycji, ale równ  budynek, w którym ta s  mie , zost  w   i wykonany przez kobiety. 
Materializu  idee samodziel ci, wpis  s  w emancypacyjny ton przeds w , uwydatniany przez 

11
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pien nych. O ile organizatorki Pawilonu Pracy Kobiet zwr y s  niemal wy nie do Polek, to d ki 
ziemia ie i w cia ie poszukiw y funduszy intensywniej, korzys  z pomocy organizacji ziemia ich 
i w cia ich, nie tylko kobiecych, oraz zagranicznych organizacji kobiecych.20 W  to prawdopodobnie 
z kilku czynników. Pierwszym by  krótszy czas na znalezienie funduszy. Kolejnym praktyka organizacji 
ziemianek i w cianek, które ju  w przes ci zwr y s  po  nansowe wsparcie do  rodzaju 
organizacji skich w kraju i poza jego granicami.21 Wreszcie   to skutkiem programowo mniej 
rygorystycznego podej cia do kwestii roli i manifestowania niez ci kobiet, a  potencjalnie w  
s skiem w rodowis skich na efektywno a staw w wy puryzm.22

Pawilon Pracy Kobiet 

Organizatorki Pawilonu Pracy Kobiet rekrutow y s  z takich rodowisk jak Zw k Równouprawnienia 
Kobiet, Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wy szym Wyks niem, Zw k Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
Unia Polskich Zw ków cz  Ojczyzny, Liga Kobiet, Zw k Harcerstwa Polskiego.23 Czynny  
br y  dziennikarki pism kobiecych m.in. Kobieta Wspó czesna i Bluszcz, które w Pawilonie   
stanowiska. Pomimo wiel ci organizacji, z którymi zw ne by y zaang owane w powstanie pawilonu, 
cechow  je wspólna linia iatopog dowa, z wyr nym rysem emancypacyjnym. Równie dostrzegalna 
jest wspólnota polityczna, z domin  pog dów liberalno–lewicowych i narodowo–patriotycznych, a tak  

y c  
uk dów spo nych.24 Ta linia poskutkow  niezwykle uwypuklanym przez twórczynie pawilonu postulatem 
inkluz ci. Odnos  s  on zarówno do przedstawianej wizji pracy kobiet, jak równ  do postulowanej 
orientacji politycznej i iatopog dowej uczestniczek wystawy. „Postanowiono,  i kobiety polskie bez 
ró nicy stanu, zawodu i przekona  religijnych czy politycznych wys p  na P.W.K. z w snym pawilonem.”25 
Organizatorki Pawilonu iad y,  s  otwarte na pomys y eksponatów odnos ych s  do dowolnego 
spektrum pog dów, o ile tylko nades ne obiekty lub proponowane rozw nia za iad  b d  o d ci 
wprost kobiecej: 

26

27

dorobek.”28
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iat kobiecy, oraz sta isko, jakie zajmuje  yciu spo nym,   sobie 
zadanie  sposób  i t czy. (…) ta a b dzie prób ] unaocznienia  co 
rob  kobiety, jakie s  ich zadania i jakie sto  przed niemi naj niejsze problemy ycia. (…).”29

W efekcie suge ano,  ta a s u y i st zenia panoramy  kobiet, bez 
zg du na ich pochodzenie czy pog  orien . D no ci, która cho  odmienna od skiej, jest 

ie istotn . Chciano unaoczn  pozyt  i zechstronny ad kobiet  anie rzecz ist ci, który 
do d nie zn , zdaniem organizatorek, miejsca  zechnej iadom ci, umniejs   efekcie ich 
faktyczny y . R cze ie ekspozycja nie aje s   y nie natury retrospekt ej, sta  
sobie za cel zmocnienie integracji kobiet, nakre lenie zada  które  sto  przed  spo  oraz 

znaczenie dalszych perspekt la jej d ci. 
Sposób,  jaki t czynie pa ilonu m y o jego organizacji,     

tendencjom dominu ym  ruchu kobiecym anim anym przez akt istki d  na terenach miejskich. 
Jak azu  badania nad historyczn  dynamik  sufr yzmu  Polsce, adzone przez An  Górnick –
Borat  oraz Magdalen  Ga in,30 czas po odzyskaniu niepodleg ci  s  ze stnieniem 
d óch koncepcji  o  Z jednej strony  to projekt modernistyczny, z drugiej liberalny, 
jak orientacyjnie naz  je Górnicka–Borat a, bazu  na spektrum pog  isk kobiecych 
zmien ych s  od II po . dzie nastego ieku do chu II jny iat ej.31  z nich, nieco 
starszy, bo narodzony na pr omie iekó ,  s  z namys em nad pozyt mi aspektami kobiec ci, 
stano  r   punktu ci  re  eksji kobiecej, który  spoczy  na spra ie 
ogr  genero anych przez  Kobieco    postrzegana jako   
odr  Wskaz ano na potrzeb  za nia d ci kobiet jako innej od akt ci yzn, lecz 

ie nej i tak samo potrzebnej. Fetyszyz ano ró n  p i , ukaz ano pozyt e aspekty p   jej 
przede zystkim spo nym miarze, a  rmu  do d nie a  rm an  kobiec .32 Drugi z  
projekt  – liberalny – zasad  s  na dekonstrukcji przekona  o predyspozycjach mot anych p .33 
Zak d ,  iek bez zg du na p , mo  posiad  ró norakie ograniczenia, jak i mo ci. W efekcie 
starano s  zane  przekonania o za ach czy u ciach skich i ich, azu  na ich 

nie obyczaj e, a  aprioryczne a anie. 
Wizja d ci i pracy kobiet, uciele iana przez Pa ilon Pracy Kobiet,    

pog  charakterystycznych dla isk iedzialnych za ekspozy . Z jednej strony akcent ano 
kobiec  na ni ie ej, podkre  pozyt e aspekty ci. Z drugiej adniano,  kobieta 
mo  efekt ie realiz  s  na zelkich polach ludzkiej dzi ci, o czym za iad y eksponaty oraz 
sam pa il zniesi nie r koma kobiet. 

Pawilon Ziemianek i Włościanek

isko ziemianek i cianek, odró n o s  od isk    Pracy 
Kobiet nie tylko obszarem, na których skup o je d nia, ale  prefe an  lin  iatopog  
i polityczn , a tak  zapat aniami na estie kobiece. Ziemianki, podobnie jak ziemianie, opt y 
za stronnict ami konse at mi, religijno–chrze cija imi, patriotycznymi oraz na mi.34 Nie 
sympatyz y natomiast z czesn  administr  P sudskiego, stron  od ang ania s   arzenia 

 pa il  z lenni  sanacji. Wydaje s  ,  znaczne oddalenie od r ch tere  
ta ch podykt ane by o ch  zaznaczenia dystansu ec dzy, bez rezygnacji z zamanifest ania 
jej izji arzeniu ym sta  panor  ycia  RP. 

Spektrum ró nic iatopog ch, zg dem Pa ilonu Pracy Kobiet, jeszcze bardziej zaznacza  
lekturze katalogu t arzys u ekspozycji a ilonie Ziemianek i cianek:

.”35
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Wizja roli kobiet, prezentowana w Pawilonie Ziemianek i cianek i uwidaczn  s  w powy szych 
cytatach towarzys ych Pawilonowi, odbiega zasadniczo od tej uobecnianej w Pawilonie Pracy Kobiet. Cho  
tu równ  pobrzmiewa ch  pokazania ud u kobiet w walce o niepodleg  i w ks owanie nowej 
rzeczywist ci, to opisywana jest ona w odmienny sposób, ró ni c s  tak  w zakresie projektowanych 
dyskursywnie celów. Podkre lane jest nie tylko utrzymywanie ducha narodowego, ale równ  katolickiego, 
jako znamionu go pa t . nie kwestii narodowej z katolick  by o charakterystyczne dla 
omawianego iska, które sto w wydawanych przez siebie pismach, takich jak wiat Kobiecy, Polski 

an czy Ziemianka, a pó niej Ziemianka Polska, opisyw o idee pracy kobiet jako zmier  do utrzymania 
narodowo–katolickiej iadom ci.38 Wyr nie uwypuklona zostaje równ  cena, jak  przys o zap c  za ten 
wys k, wszak organizatorki podkre  wymiar osobistego i materialne nia.
 Uwydatniona, bardziej n  o to miejsce w przypadku Pawilonu Pracy Kobiet, zos  za to strona 
praktyczna d  kobiecych i ich wymiar moralny, y uzasadn  wystaw  i stanow  o pozytywnym 
jej  Akcentowana jest  edukacji kobiet j  na polu edukacji elementarnej, 
ekonomicznej, gospodarskiej, religijnej oraz prawnej,   w szerszy program 
organizacji ziemia ich, skup ych s  na podnoszeniu poziomu ycia najbiedniejszych mieszka ców wsi. 
M  s  ona przyczyn  przede wszystkim do uczynienia z nich iadomych obywateli, w my li apriorycznego 

o nia,  brak wyks nia czyni ubog  l  wiejsk  bezwolnymi jednostkami, nie  
iadomie kierow  w snym yciem.39 Koncentracja na biednych mieszankach wsi i paternalizacja stosunków 

przez d ki ziemia cia ie, wywod  s  z bogatych rodzin, jest charakterystyczna nie tylko 
dla samej wystawy w pawilonie, ale w ogóle dla pro  lu d ci organizacji tego typu.40 W skali Powszechnej 
Wystawy Krajowej uwidacznia  ona  w eksponatach komentu ych eduk  najn szych warstw.41 
Ks nie to okre lane by o, na wystawianych wykresach oraz w katalogu, w kategoriach nadawania iadom ci 
m.in. politycznej i etycznej,  uczyn  z ch opek iadome wyborczynie, kieru  s  w politycznych 
decyzjach moralnymi wskazaniami katolicyzmu, wart ciami po danymi przez dobrze sytuowane ziemianki 
o okre lonych pog dach. Pows  w ten sposób dysproporcja wewn rz kobiet wiejskich, ro  po dzy 
pasywnymi i bezwolnymi a aktywnymi i iadomymi ziemiankami oraz w ciankami, stanowi o zn  
ró nicy wzg dem sposobu funkcjonowania liberalnych i lewicu cych isk miejskich, w których tego 
typu sytuacja nie by  mo wa. iska te stron y wszak od jawnego narzucania np. robotnicom pog dów 
religijnych, etycznych czy politycznych,   
podnos ych kwali  kacje czy wspier ych w negocjacjach doty ych podwy szenia p .42 

Zdecydowanie niewidoczna w Pawilonie Ziemianek i cianek jest   emancypacyjna, 
rozumiana w konte cie spo nym. Organizatorki, w przeciwie stwie do autorek Pawilonu Pracy Kobiet, nie 
traktu  kobiec ci jako wymag  eksponowania. Nie uzn ,  ich d  wymaga dowart ciowania, 
a por dek spo ny cechuje s  asymetr  skiego i iego, domag  s  reformy. Zasadniczo, pog dy 
te s  zb ne z w  tego iska, o czym iad  wypowiedzi samych kobiecych isk ziemia ich 
i w cia ich tego czasu,43 jak i istn  badania omaw  d  organizacji tego typu.44 

Podsumowanie

Oba Pawilony, wraz ze zw n  z nimi, interesu  mnie w tym    
cho  dotyk  obszaru d ci kobiet, to rob  to na dwa odmienne sposoby. Ró nice zasad  s  m.in. 
na ró nych obszarach d nia organizatorek, odmiennych strategiach i wizjach d ci oraz pracy 
kobiet, skutku ych ró nymi wyborami, zarówno w procesie tworzenia samej ekspozycji, jak i ks owania 
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otoczki dyskursywnej. Odr  tych wizji pozwala na ostrzejsze dostr nie niekonsekwencji k dej 
z nich. Najbardziej jaskrawymi s  tu  aska niektórych elementów deklarowanych projektów. Podczas gdy 
organizatorki Pawilonu Pracy Kobiet zorganizow y swo  wystaw  niejako pod szyldem inkluz ci, ch  
pok  kob  ró , paradoksalnie nie zrealizow y tego postulatu. Wyd w k ich ekspozycji jest 
jednoznaczny. Koresponduje ze sposobem m lenia o roli kobiet charakterystycznym dla miejskich isk 
lewicowych i liberalnych. Twórczynie  o alternatywnych wizjach kobiec ci, uskutecznianych cho by 
przez aktywistki rekrutu  s  z ziemia twa i w cia twa, na kooper  z którymi s  nie zdecydow y, nie 
podejmu  kroków zmier ych do ponownego zaw nia wspó pracy. Ziemianki i w cianki, stron  od 
podobnych deklaracji, wprowad y w obr b proponowanej przez siebie ekspozycji szczególn  hierarch  
grupy kobiecej, czyn  mniej wyr n  w  iej wspólnoty. Organizatorki wsk y na siebie jako 
na aktywne podmioty czyn , w przeciwie twie do przedstawicielek miejskiej inteligencji, biedne mieszkanki 
wsi pasywnymi, niesamodzielnymi i wymag ymi opieki. 

Oba pawilony y homogenicz  proponowanej wizji kobiec ci. W  z nich brzmi osobny 
g os kobiet u niony de facto od ich iatopog dowych i politycznych sympatii. Paradoksalnie, wbrew 
deklaracji ukazania panoramy os gn  i d  kobiet oraz obecnych  nich pog dów, wystawa nie 
podejmow  prezentacji innych istn ych wówczas mo ci, stron  – od wydaw oby – s  po danej 
polifonicz ci. Organizatorki w den sposób nie skomentow y  mizoginistycznych  

 
W Pawilonie miejsca nie zn  tak  wizja ju  wówczas aktywnych przedstawicieli i przedstawicielek 

obozu Narodowo–Radykalnego, od którego obie grupy konserwatywne i lewicu  wyr nie s  odcin y, cho  
ci prezentowali alternatywny pog d na d  i pr  kobiet. G osili potrzeb  ich aktywizacji, uzn  

 tych  w budowaniu 45 Odmiennie od obozu lewicowo–liberalnego, 
jednak do p nej integracji d  n nie od p , zniesienia ró nic w postrzeganiu mo ci kobiet 
i yzn. Krytykowali wyodr bnianie d  kobiecych jako obszaru w wego i w  
dodatkowego wydobycia w iadom ci, uzn ,  w efekcie uwaga zostaje nakierowana w  
na  kobiet, a nie  narodu,  dla tego obozu  i 

W konsekwencji n y uzn ,  prezentacja os gn  kobiet na Powszechnej Wystawie Krajowej 
w Poznaniu w 1929 roku stanow  nie tyle panor  ówczesnych p w na kwes   ile 
prezentow  dwa najpopularniejsze stanowiska ówczesnych aktywistek,  jak  to w swoich 
badaniach Gawin, dwa g ówne nurty polskiego sufr yzmu: feministyczny i chrze cija emokratyczny.46
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Antonina Dunin–Sulgostowska urod  s  w Andrzejówce ko o Kamie ca Podolskiego w 1870.22 
Uczy  s  w Warszawie i w Pary u – najprawdopodobniej w Académie Julian, gdzie wystaw  swe prace 
oko o 1896.23 W 1901 zos  wybrana do Zar du Ko  Literacko–Artystycznego w Pary u,24   
nagrod  w konkursie Ko , którego jurorem by  m.in. Alfons Mucha.25 Od 1899 uczestniczy  w onkowskich 
wystawach zbiorowych w Towarzystwie Zach y Sztuk P knych w Warszawie (by  onkin  od 1903),26 
prezentu  po kowo r by w br , nas pnie obrazy i prace gra  czne. W 1905 wykonana  
rysunku Sulgostowskiej akwaforta Zo  i Stankiewiczówny Strumie    w konkursie TZSP im. Józefa 
Kuryerowa.27 W 1906 obraz jej p dzla pt. Siewca, symbolicznie naw u y do twórcz ci Elizy Orzeszkowej, 
zos  podarowany pisarce z okazji uroczystego jubileuszu jej 40–lecia pracy literackiej.28 W 1914 artystka  
ud  w drugim konkursie im. Henryka Grohmanna i towarzys j mu wystawie Towarzystwa  
Sztuk Gra  cznych w Warszawie oraz w Salonie Artystycznym „Sztuka”.29 Sulgostowska zajmow  s  równ  
ilustr  tworzy  s  gra  czn  ks k dla dzieci m.in. Marii Weryho, tomów rozm la  Henryka Nusbauma 
oraz podr ników.30 By  aktywn  d k  spo n  uczestniczy  w wystawach dobroczynnych 
(na przyk d w Salonie Krywulta, 1905),31 onkiem zar du Stowarzyszenia na Rzecz Równouprawnienia 
Kobiet,32 onkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (pracow  w komitecie wystawy Krajobraz 
Polski zorganizowanej w 1912).33 Podczas wojny polsko–bolszewickiej tworzy  w Ochotniczej Legii Kobiet 
patriotyczne plakaty, sztandary i organizow  kwesty na rzecz OLK.34 W latach dwudziestych  
Towarzystwu Naukowemu w P ocku tryptyk O� ara, w 1929 w  na pro  prezydentowej Michaliny 
Mo cickiej do Pawilonu Pracy Kobiet na Pows  Wystaw  Krajow  w Poznaniu i od tego czasu zaginiony.35 
Sulgostowska by  autork  projektu sztandaru Zw ku Legionistek Polskic onego w lutym 1931.36

Na po ku lat trzydziestych, zapewne z os gn  wieku emerytalnego, obie artystki – Chalus 
i Dunin – wyprowad y s  do podwarszawskiej Ra ci, gdzie po d ugich i kich chorobach zmar y 
w pierwszych latach wojny.37 
 Pozn y s  i zaprzy n y najprawdopodobniej w Pary u oko o czterdzie ci lat wcze iej, na pr omie 
stuleci, nas pnie przyby y do Warszawy, gdzie w 1903 otworzy y szko  dekoracyjn  dla kobiet. Szko  krótko 
mie  s  przy ul. Foksal, od 1906 przy ul. urawiej 10, w latach 1918–1920 przy Ordynackiej 8.38  
d  pod szyldem samej Chalus. W obliczu licznej i zró nicowanej oferty edukacyjnej skierowanej do kobiet,39 
cudzoziem  w cicielki, jej paryskie wyks nie podkre lane w prasie nazwiskami jej profesorów, 
mog y stanow  silny atut i wyró nik. „Wprawdzie nie od wczoraj posiadamy szko y »artystyczne«, przew nie 
dla kobiet. W ksz  ich jednak  na widoku przep dzenie czasu przez panny »na wydaniu« w okresie 

dzy czeniem  6–klasowej pensji a ostatecznym celem istnienia – wyj ciem za  – ocen  k liwie 
publicysta warszawskiej Prawdy – „Do nielicznych, pow nych prób w kierunku podniesienia stanu  
artystycznego n y istn  od niedawna szko  p. Chalus.” 40

Program szko y by  wszechstronny i obejmow  trzy lata nauki. Zgodnie z   
podstaw  stanow  kurs tzw. sztuki czys  rysunku i malarstwa, z wykorzystaniem ywych modeli. Ta  

 stanow  domen  Sulgostowskiej. Chalus odpowiad  za kurs sztuki zdobniczej, który obejmow  
znajom  tkaniny dekoracyjnej, ceramiki i szk , meblarstwa, br ownictwa, sztuki ks ki.41  
szko y przyk d y du  wag  do zrozumienia specy  ki danego mater u i kierowania s  jego logik  przy 
projektowaniu przedmiotów i ornamentów  „Panna Chalus jest nieprzyjació k  szablonu, na ladownictwa 
i dyletantyzmu, z mózgów swoich uczniów us uje wykrzes  iskr  twór , da oryginalnych pomys ów 
i pow nej pracy” – charakteryzow  klimat szko y Zo  a Soko owska.42 Zo  a Skorobohata–Stankiewicz 
twierd ,  Chalus powinna k  jeszcze w kszy nacisk na rozwój inwencji i artystycznej indywidual ci 
uczennic.43 

Tym, co bez w pienia wyró n o metodyk  Szko y Dekoracyjno–Artystycznej na tle podobnych 
warszawskich placówek, by  szeroki zakres przedmiotów teoretycz  teorii kompozycji, harmonii barw, 
perspektywy. Regularny kurs historii sztuki od 1906 prowad  Eligiusz Niewiadomski, b d y wówczas 
prekursorem ilustrowania  przezroczami.44  na gruncie warszawskiej pedagogiki ok  s  tak  
system konkursów z nagrodami pien nymi dla uczniów, autorów najlepszych prac rocznych.45 

Z czasem – zapewne pod wp ywem koedukacyj ci o onej rok pó  Warszawskiej  Sztuk 
P knych, w tym przypadku niejako à rebours – dopuszczono do uczestnictwa w kursach tak  yzn. Brak 
niestety informacji, kiedy ta zmiana nas p  nie znamy równi  nazwisk u s ych do szko y adeptów 
sztuki, ani ich liczby. O ich obec ci iad  jednak prasowe artyku y Zo  i  (1910) i Lucyny 
Kotarbi iej (1915), w których mowa o „pracach uczniów i uczennic” oraz „szkole dla kobiet i yzn”.46
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Odr bn  grup , ku której zwr  s  Szko  Chalus–Dunin, stan  dzieci i  z ubogich 
warszawskich rodzin. W szkolnej pracowni Sulgostowska prowadzi a dla nich coniedzielne bezp ne  

 prace ezentowane na dorocz c tawach obok prac doros ch kursantów.47

Szko  Dunin–Chalus, nie  pokazów we w ch siedzibach,  dorobek  
uczennic co najmniej na dziew u tawach, a jej w cicielki – od  onkowskie pokaz  poje cz ch 
d  na dorocz ch Salonac czestniczkami co najmniej trzech w ksz ch ekspoz cji zbi ch. 
 Pierwsza prezentacja prac uczennic  s  wiosn  1904 w gmachu warszawskiej . 
„W tawa ta jest niezmiernie znamie m zjawiskiem epoki i faktem bardzo donios m dla cia naszego 
art t cznego. (…) Ocz i cie panna Chalus jako Francuzka, uczennica s ego Grasseta, tak na  
francuskiego duchem mistrza, w szkole swej nie mo e w w s s w wiek 

  w w  s  on  – zas  w Kurierze Warszawskim Tadeusz Jaros ski.48 
Ów na  kontekst pobrzmiew  w tak  w recenzji Przegl du Tygodniowego, którego autor  
ut litarne – spo ne i gospodarcze – korz ci zw ne z rozwojem rodzimego zdobnictwa: „Wszelkie 
us owania tworzenia samodziel ch pracowników na polu kompoz  do   
powi  s  spotk  z prawdzi m uznaniem ogó u,  d  one mo  zas pienia s  kraj mi 

go szeregu zagranicz ch pracowników .49 Druga szkolna w stawa, otwarta w siedzibie TZSP w 1905, 
 s  omówienia na   Bluszcz. Zo  a S wska w  najciekawsze jej zdaniem 

prace,  czemu  nie  nazwiska pierws  uczennic s , ale  dow  s  
o pierws  sukcesach placówki w kontaktach z s  „Spo ród okazów w staw  w  
s  prace:  Dziewulskiej  w  aplikacje), skiej (dzban ,  ranki,  na  
Bruinier (w  aplikacje,  – dalej prace  Krassowskiej, Franckiej, Glotzówn , Kowalewskiej, 
Nussbaumówn , Znatowiczówn , M skiej, T r, a  t  ka  e na pos  praca oznaczona 

M sz«, odznaczona na konkursie  Dziewuls 50

W  s  nies  1905 roku, S  Chalus–Dunin prezentow  swoje w  sztuki 
stosowanej w Lublinie, na „Amatorskiej w stawie sztuki stosowanej, prac z  malarstwa i robót 

 i i pocztów w 51  
Dwa lata  w lipcu 1907, w gmachu warszawskiej  o  s  zbiorowa w stawa 

malarstwa kobiet,   obchodów Pierwszego Zjazdu Kobiet Polskich na cze   Orzeszkowej. 
Zarówno zjazd, jak i tow s  mu eks   do najw s  przeds w  polskiego ruchu 
kobiecego  stulecia. Malarz i  sztuki Wilhelm Mitarski,    sposób  
w staw ,   za interes  poniewa  „daje  talentu i mo  znie  niejeden przes d i uprzedzenie 52 

– zw szcza,  jak zauw  – oprócz Olgi Bozna iej „reszta nazwisk autorek obrazów z tej ta  jest 
mniej lub w  nieznan . W relacji opublikowanej w wiecie,  uwagi  jednej z nich – 
Antoninie Duninównie. Malarka zaprezentow  na tawie  pi tna cie p ócien („portret , studia i  
kompoz ), w t m obraz mbolizu  twórcz  Orzeszkowej pt. Siewca. Mitarski   
art tki do poszukiwania w snego st lu i malarskiego a, dostrzeg  jednak mankament  jej warsztatu: 
nie iado  powtarzal  i monoton  barw (upodobanie do barw ciep ch, c ch i ó ch), b d  
rezultatem preferowania pracowni kosztem malowania w plenerze. W opinii recenzenta Duninówna z w ks  
swobod  malow  portret  kobiece n  skie. Cechu  prace malarki ogromna  ania 
t ci technicz ch, zdaniem t a niesie zarazem z  „pob nego wienia s  z obr .53 
Od gnu  s  od przes dów, Mitarski podsumow  wr nia z sta  jednak niewol m od uprzedze  
dwuznacz m komplementem: „W ogóle tawa ta iadcz  o t m, e energia, s  i s wo  kobieca, 
znajduje w malarstwie uj cie równie dobrze, jak w ciwo ci skiego intelektu i charakteru. 54 Podzielone 
opinie o obrazach Sulgostowskiej zamie  Tygodnik Ilustrowany. Wed ug He a P kowskiego „portret  
i studia Duni  d  nam pozn  doskon go, ionego malarza, za to   jak 

iewca« i fantaz jna ilustracja w glowa, nie s  na ci jej bez ednio z nat  malowa ch prac. 55 
W nas m numerze Tygodnika reprodukcja Siewcy zos  opatrzona ju  zgo  odmie m, pochle m 
komentarzem: „Na tawie kobiet–malarek w Tow. Z. Sz. P. obraz sz  n  s  korz tnie p m 
pom  i nastrojow  tre . Siewca ma p kn  g ow , a r ka jego,  ziarno,  . 

 robi harmonijne wr nie. 56 
Latem 1909 Szko  Chalus i Dunin br  ud  w W tawie Przem  i Rolnictwa w  

najw kszej tawie na ziemiach polskich przed I wojn  iatow  W Pawilonie  
pomieszczono m.in. ekspoz  dorobku z zakresu szkolnictwa, w t m równ  „wz  sztuki stosowanej dla 
przem u  stworzone w Warszawie prz  ul. urawiej.57 Sama szko  nie zn  s  w gronie nagrodz ch 
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wystawców, lecz jej prace zos y uhonorowane ednio, dyplomem dla warszawskiego zak du inkrustacji 
i mozaiki Natalii Bober, wykorzystu go projekty uczennic Chalus i Dunin.58

 Niemal równocze ie, we wrze iu 1909, w Zach  odby  s  kolejny pokaz dorobku y. 
Franciszek Siedlecki docen  w nim metod  dochodzenia do wyabstrahowania ornamentu: „Wystawione studia 
z natury wskazu  drog , jak  ucze  dochodzi do stylizowania motywu. Ten sam kwiat lub owad, narysowany 
i podkolorowany najdok dniej z natury, przez stopniowe uogólni  
kompozycyjn , staje s  elementem dekoracyjnym, przypomin ym tylko symbolicznie natur , a y ym 
samoistnie nowym, stworzonym przez artys  yciem dekoracyjnym.”59 

 „Do udatnych rzeczy wystawy n  barwne pomys y na witr ,  stylizowane  
ks k oraz ciekawe in y do holenderskich ks k dla dzieci” – notow  swoje wr nia Zo  a Skorobohata–
Stankiewicz w Bluszczu.60 W jej te cie zn  s   informacja o projekcie dywanu s  który 
doczek  s  realizacji przez tkaln  w Hadze, a nas pnie zost  zakupiony do zbiorów tamtejszego artysty 
i kolekcjonera Hendrika Willema Mesdaga.61

 Pó  roku po wystawie szkolnej, w marcu 1910, w TZSP odby  s  wspólna wystawa „triumwiratu”62 
zaprzy nionych ze sob  artystek, Duninówny, Chalus i Bruinier, na której pierwsza z nich prezentow  
m.in. pastel zachowany do dzi  w zbiorach MNW.63 Wystawa z 1910 jest jednym ze ladów zapomnianego 
warszawskiego epizodu w yciu holenderskiej malarki i ilustratorki Jeanne–Marie Bruinier zw. „Sanne” (1875–
1951), o której jak do d polskie opracowania zd  s  milcze . Artystka by  obecna w warszawskim yciu 
artystycznym przez d u szy czas, cho  fakt,  by  wzmiankowana jedynie nazwiskiem lub in  imion 
spraw ,  nieraz pisano o niej jako o y nie.64 Na  malarki zdaje s   wyja  gen  
wspomnianych wy  holenderskich realizacji w d ci szko y. Warto dod ,  Bruinier by  zw na 
m.in. z Rudolfem Steinerem (wspó pracow  przy dekoracji malarskiej Goetheneum)65 i  do  
kolonii artystycznej w Worpswede.66 Wcze niej studiow  w Académie Colarossi w P  gdzie przy  
s  z Pau  Modersohn–Becker67 i zapewne w tym okresie pozn  równ  Chalus i Duninówn . W 1912  
s  drukiem ks ka wspólnie ilustrowana przez Dunin i Bruinier – Przygoda Jasia Elizy Orzeszkowej (jedyny 

e  
Wand  Nusbaum.68 Rodzin  Nusbaumów y y z Dunin w  bliskiej przy ni, a  siostra Wandy, 
Halina, by  uczenn  szko y Chalus–Dunin.69 

Niew pliwie za kulminacyjny moment w dziejach omawianej szko y   jej  
w najw kszym przeds w u kulturalnym i propagandowym polskiego ruchu kobiecego przed I wojn  

iatow , jakim by  Wystawa Pracy Kobiety Polskiej w Pradze w 1912.70 Nowoczesne, interdyscyplinarne 
u  tytu owego zagadnienia odró n o  od prezentowanych wcze iej nad W w  wystaw bu garskiej 
i serbskiej o tematyce kobiecej, ych charakter wy nie etnogra  czny.71 Nad  wystawy  
Komitet, na czele którego stan  Zo  a Stankiewiczówna, odpowiedzialna tak  za d  sztuki. W obr  
tej grupy kuratork  d u sztuki stosowanej zos  Antonina Dunin.72 W  opinii   
przygotowana przez Duninówn  pod wzg dem poziomu artystycznego w niczym nie  wystawom 
z tej dziedziny we Wro wiu, w Berlinie, Monachium czy Pary u: „Otó  kiedy zobaczy  ju  gotow , 
ur dzon  niewielk  s  w Pradze, zawieszon  makatami Rychter–Janowskiej, ietnymi dekoracyjnymi 
rysunkami Gramatyki–Ostrowskiej, intars  Bobrówny, licznymi robotami p. Papieskiej, rysunkami i wzorami 

wny  
roboty pok  na Champs–Elysées.”73

Praska wystawa kobieca stanow  jeden z ostatnich uchwytnych  akordów  
szko y. Z w ych prasowych wzmianek i reklam wiadomo tylko, e od 1911 do 1914 szko  prezentow  swe 
doroczne wystawy w Salonie Feliksa Richlinga, galerii sztuki otwartej jesien  1911 przy ul. Mars kowskiej 
131 i prezentu  wystawy w rytmie comies nym.74 W 1913 prasa donos  o sukcesie artystycznym 
i du ym zbycie prac prezentowanych na szkolnej ekspozycji: „zna  nabywców, oprócz pomniejszych rzeczy, 
nas pu  utwory: »Ró  b «, »Ró  czerwone«, »Kwiaty«, » ab dzie«, »Zimowy p «, a  
wycinanek: »Szum drzew«, »motylki«, »Bajka«, »Ballada«”.75 W 1915 ostatn  odnotowan  wystaw  szko y 
otwarto w s siednim lokalu, w Kamienicy pod Husarzem przy ul. Mars kowskiej 74.76  w 1911 
szko  naw  s  wspó pr  z redagowanym wówczas przez Lucyn  Kotarbi  pismem Nasz Dom. 
Tygodnik Mód i Powie ci, oferu  czytelniczkom porady, pokazy wzorów i konsultacje w siedzibie redakcji.77 
Prawdopodobnie w ie z tego okresu, po ku drugiej dekady dwudziestego wieku, pochodzi jedyna 
zidenty  kowana jak do d uczniowska praca sygnowana p  szko y z  – projekt obrusu (?) 
autorstwa Wandy uli iej.78
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Ewa BOBROWSKA
Terra Foundation for American Art Europe w Paryżu

WYSTAWY SZTUKI KOBIET 
JAKO ELEMENT STRATEGII 

ARTYSTYCZNEJ
OLGI BOZNAŃSKIEJ

W KRAJU RODZINNYM

Olga Bozna a, niew pliwie najwyb niej za i najbardziej znana za ycia pol a ar a pr omu 
dziew na go i dwudzie go wie  iadomie i z rozm  budow   arier .1   

e   
 um u, pozwo y jej zd  ie aw  z cjonowania zarówno geogra  cznego,  i  

ówcze ego p u ar ycznego, nie yl  w Pol ce, ale e w Europie i na iecie. Poby  w Monachium 
nie by  e  przypa  czy a  ale rozm lnego wyboru, podobnie, ja  iedlenie  w Pary u, óre 
w  odczy nej na nowo e encji z jej franc im uzynem, Danielem Mordan , by o równ  
rudnym, iadomym wyborem. Karier  budow  ar a  po  roz zer  opniowo jej za g 

geogra  czny, ucze n  w wach najpierw w rodzinnym Kra ie,   Monachium, 
dalej w ach Europy ej (w Wa zawie w 1889, w Berlinie w 1891), Zachodniej (w ondynie 
w 1894, w Pary u w 1896), wre zcie na iecie (od 1905 w USA, a po I wojnie owej  w Japonii). 
Na a  py nie, czy równie iadomie wybier  rodzaj i chara r azów, w órych ucze niczy . 
W przypa  rodzaju w wiadomo,  ch niej br  ud  w    
w rodzaju pa ich alonów, n  w wach indywidualnych w galeriach, óre wówcza  zaczyn y  
roz zechn  w zn ych cen rach ar ycznych Europy, ja  Pary , ondyn, Wiede  czy Berlin, a nieco 
pó niej Kra  i Wa zawa.2 In re  je  równ  o, ja i by  jej e  do w o  

iecym, coraz bardziej popularnych na fali wzmag yc  ruchów emancypacyjnych. 
Urodzona w 1865 w rozbiorowej Pol ce mala a iadczy  zy     

by y z profe jon  uprawiania i przez y. W rz zy pne wówcza  dla , czyli 
 ja imi by y le cje pryw ne i Wy ze 

 dla Kob  im. Adriana Baraniec iego, n  przed dylem  wyboru dal zej drogi. S liwie 
liczy  mog  nie yl  na poparcie, ale i pomoc  na  rodziców. Trudno dzi  za , czy wybór 
Monachium by  w ciwy. W po owie  iemdzie ych dziew na go wie  e  n móg  d  odej 
adep  zapewne yle amo co Pary , do órego ud   je zcze przed iedleniem   Bozna iej, 

za jedynie o iem  Anna Bili a, a  il ana cie innych pol ich wórcz .3   
na i w 1889 o warciem w ej pracowni w Monachium, Bozna a  ju  równ  za  pie ze 

iadczenia wiennicze. Zainaugurow  je ud  w wie Towarz wa Przyjació  S  P ch 
w rodzinnym Kra ie w 1886. Od d obec  Bozna iej na awach  TPSP  
regularna i znaczona n  il  e anych d . Analiza hi orii Towarz wa azuje,  by o 
ono cinne dla  ar  óre w y na ur dzanych przeze  azach od amego po  jego 
i nienia, czyli od 1854. iad  o ym nazwi a np. B iej, Heleny Kamie iej, Mode y Kremerowej, 
czy Zo  i Szyma iej– nar owiczowej, pojaw    wi     
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Z salonu Aleksandra Krywulta. Wystawa Kola 

Artystek Polskich, reprodukowany za: K. D.–S., 

„Wystawa Koła Artystek Polskich,” Wędrowiec  

38 (1899): 756.
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Fotografia – Olga Boznańska w grupie pięciu 

artystek, fot. A. Szubert, b.d., fotografia, wys. 

9,6 cm, szer. 13,7 cm., nr inw. MNK VIII–rkps–

1064/378.
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passe–temps
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      o      w 

w   „W    z     wystawy  

 
Og os  o wystaw  fa ty  o s  w a  Czasie z  s   w  

 a  t z  a tys 20 Z a   a    a wystaw   
y y  y 2  Uw a t a a t  wa  a go a a  Czasu   

  zy  w  towa zyszy   K t  s   w   o  
z wystaw y  „ a   w  a a st  a   s  y  zw a   a zo 

 a  g  a s 22 wa  zyz   za y  go a st   
t      a tysty  Boz a s   y  

as     G t  o t    o w    
s    J go z a  Boz a a   swo  asto    

t    a to  „   stowa zys  a   st (…) w  a tyst   a 
 w y   swo  gowa  t     z   go o  

wystaw   z  szt  stosowa  t a – y – t a y  a  za  
 O wystaw  a   z a  wa za  Tygodnik Ilustrowany   

 Boz a  ta w y 23 a ta  wy azw a  Ka
o o t sty  o  asow  wystawy sowa      

y w g y  z wa  at a y  of ty  swo   Zaw  o ty  s za 
a go  a s  z 4 s  24  o o  o w s go 

 W y  
Wa za a a wystawy  z  t z st   t z 25 za y  s  w st a 2  

Z  a o s   w t a  a t  a  a  W drowca.2  
awoz aw     „    twa  t  s o s    

  „ a  a a  tw  a   „w  w ty  wys    
 s  zaws  a   wt   o a a  wyo  o  a tysty  

szy   a  w 2  t   w    w st  szt  
 za   a  t   wy  a azw a  a  W  H  y   Zo  

C       z  Z  w  ag    two szy o 
  ta   to   o    „ owo   t zy 2  

W  awoz aw y  w wystaw  w y   wszyst  y   a tyst  az  a  
sto a   J a  ty     wszyst  Boz a  zostaw y w  

tyst a ta to „   a zo  s  o a  sta o za a a a z  
 szt  30   sty  t  w  w   a  

g  a ty   „wszyst      zy w  o   z   
t   s  a ot w  ty   t asto     Na s  

z  z wystawy z z  o a   Boz a  Dziewczynk  z tulipanami3   Cygank 32 a   
  st w  z as y  ta  „w  to t  a   s  stot  oz  

wystawy 33   t  t  za y  w   a     
a  G  w      K t   Na ag  zas y y   

 zw s  Na pomoc34 az  Zo      to  
   a  w  azw  „   z t   J go „   (  

z t at  st a  s  a go ty t  zgo  t z aw 35 
R  ty   o wystaw   fa   w g     

wyw y y    s  w szt   zyz a  t a  z y a wy a t  
w  so a  3  By y to  a  as a  G  ta w   Boz a a  a   
z a  „ a y t  a zo a  a   y s  w   z t t go 
a a at 3   wszyst  t y s

w Ra  z  zasta aw  s  a   za   wystawy  
 a ta  o ga owa  y  stowa zys  t y  W  go  zy a tys  

 a tyst   st   a ta y     w  o a  a   a w go 
t a towa   t  a wystaw  sza  za  „  g   s  a  g ow  
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dyletantek, podr nionych w swych ambicyjkach, lub rozczochranych feministek, upatru ych w k dym 
y nie zazdrosnego o przywileje p  swojej drap nika i us u ych ws dzie wytworzy  jakie  p owe 

obozy.”38 Podkre  idealistycznie,  o ile antagonizmy takie mog  mie  miejsce w dziedzinie zatrudnienia, 
dzy robotnikami i robotnicami, lub edukacji, po dzy studentami i studentkami, to z pe  nie 

w dziedzinie sztuki. Jedyn  przyczyn  organizowania osobnych wystaw kobiet by by ich dyletantyzm, co nie 
by o przypadkiem wystawy u Krywulta, gdzie wys p o kilka wybitnych talentów. Autor nie wah  s  jednak 
równocze ie krytykow  ekspozycji stwierd ,  „szablon, dus  banal  wyziera ze wszystkich 
k ów”. Brak tam by o, jego zdaniem, oryginal ci i wirtuozerstwa. Na tym ogólnie niskim poziomie i on 
zauw y  wyb y s  talent Bozna iej: „Ale jest tam Olga Bozna a i dla niej samej warto odwied  
wystaw , bo takiej kolekcji ut ietnej artystki nie by o jeszcze nigdy w salonach warszawskich.”39

W sumie negatywna prasowa ocena wystawy Ko  Artystek Polskich nie zniech  jednak Bozna iej 
do wystawienia z jego onkiniami raz jeszcze na wystawie szkiców i sztuki stosowanej w 1901 w Krakowie, 
w gmachu dawnego gimnazjum w. Anny.40 O dalszej d ci artystki w ramach Stowarzyszenia, którego 

 by  wraz Józe  n  Geppert inicjatork  w 1901,41 brak informacji. Warto natomiast wspomn ,  Ko o, 
jak podaw  kobiecy tygodnik Na Posterunku, o one g ównie dla artystek malarek „w celu wymiany m li, 
ochrony praw zawodowych i podniesienia poziomu artystycznej kultury”,42  w 1919 swój statut, 
przyjmu  w swe szeregi tak  r biarki, architektki, historyczki sztuki, literatki i muzyczki. Zmien o 
równ  nazw  na Ko o Artystek i Literatek Polskich w Krakowie i postaw o sobie nowe cele w nowym 
konte cie historycznym. Jak podkre la pismo, wraz z odzyskaniem przez Polsk  niepodleg ci sytuacja 
kobiet zdecydowanie s  zmien . Uzysk y one prawa, m.in. do ks nia, w tym artystycznego, na poziomie 
akademickim, i rozwijania d ci zawodowej w dziedzinie sztuki. Nie uleg o zmianie natomiast trudne 
po o nie materialne twórcz  Dlatego  Ko o zamier o podj    do jego poprawy. 
Jedn  z planowanych inicjatyw y by  „starania o zmian  statutów we wszystkich zrzeszeniach wystawowych, 
dopus  kobiety do ud u w jury”.43 Mog o to oczywi cie zasadniczo zmien  warunki rozwoju 
wystawiennictwa kobiet. Brak jednak, jak na razie, dowodów na to,  Bozna a br  ud  w d ci 
Ko  w tym okresie.

Bez wzg du na negatywne g osy prasy o wystawach kobiet, a tak e na uhonorowany  
ud  w paryskiej wystawie iatowej, Bozna a nie zrezygnowa  z wystawienia  miu swoich prac 
na Woman’s Exhibition w Londynie w New Gallery w 1900. 44 Jej nazwisko cytowane   w eseju ws  
obok nazwiska skiej artystki Cecilii Beaux, Angielki Annie Swynnerton i wspomnianej w  
Holenderki T. Schwartze. Autor wprowadzenia, Francis Howard, sam malarz, krytyk i organizator wystaw 
(a s  prawnuk Benjamina Franklina) uw  bowiem,  to ich geniusz i talent gwarantow  wysoki 

skiej wystawy.45 s  
Na forum ekspozycji kobiecych w Europie ska pow  dopiero po kilku latach, które 

s   w  wystawami,   dziew iu rocznie. W 1906 w Berlinie wystaw  
na Erste Ausstellung der Verbindung bildender Künstlerinnen w Salonie Sztuki Fritza Gurlitta w Berlinie, gdzie 
pokazyw y swe prace m.in. Käthe Kollwitz i Hedwig Weiss. W Londynie pozos  wierna wystawom kobiecym 
organizowanym b d  to w New Gallery, b d  to w Grafton Gallery (w latach 1908, 1909, 1910). W Pary u 
wystaw  z powodzeniem z kilkoma grupami kobiecymi, jak dzynarodowe stowarzyszenie Les Quelques 
(w latach 1907, 1908, 1910, 1913, 1919), Cercle International des Arts  
Union (w latach 1909, 1911) i Société des Unes Internationales (1913), American Women’s Club (w latach 1922, 
1923). W latach trzydziestych dwudziestego wieku wystaw  regularnie z grup  Femmes Artistes Modernes.46 

W jej niezwykle bogatym yciorysie artystycznym zn o s  jeszcze miejsce na  w 1907 
w Wystawie Prac Malarskich Kobiet w warszawskiej Zach , w I Wystawie Artystek Polskich we Lwowie 
w 1917, gdzie pok  p , niekoniecznie najbardziej aktualnych prac, czy wreszcie w 1933 w Wystawie 
Ars Feminae w Zach . By  równ  jedn  z reprezentantek polskich twórc  zapewne  „z wieku 
i ur du”, na Wystawie Prac Artystycznych Kobiet w Amsterdamie w 1933, a tak  na wystawie Les Femmes 
Artistes d’Europe w paryskim Jeu de Paume w 1937. 

Podsumowu  nasze rozw nia n y zad  sobie pytanie, jakie znaczenie    
 ekspozycjach w towarzystwie kobiet, skoro wszystkich wystaw w jej karierze 

by o oko o trzystu trzydziestu. Wystawy kobiece stanow y nieca  10% jej d ci ekspozycyjnej. Jak 
na to wskazyw  w poprzednich analizach d ci artystycznej Bozna iej,47  ona do zdobycia 
uznania nie jako artystka kobieta, ale jako artysta. Wystawy kobiece nie by y dla niej ani jedyn , ani konieczn  
drog  doj cia do zamierzonych celów. To nie tam os gn  najwi ksze sukcesy. Nie stron  jednak od nich 
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Portret Paw a Nauena
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List Leony Bierkowskiej do sekretarza TPSP z 18 października 1899, Codex epistolaris pictorum Polonorum; Korespondencja Sekretariatu krakowskiego 
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za pomoc w poszukiwaniu tego katalogu. 

23 nn, „Z malarstwa”, Tygodnik Ilustrowany 33 (1899): 655.

24 List Leony Bierkowskiej do sekretarza TPSP z 4 sierpnia 1899; Codex epistolaris pictorum Polonorum; Korespondencja Sekretariatu krakowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z lat 1889–1900, Biblioteka Jagiellońska, Rkp. 6037/III, t. 1 i 2, k. 234.

25 Por. Magdalena Płażewska, „Warszawski Salon Aleksandra Krywulta (1860–1906),” Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie (Warszawa: Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 1966), 297–422.

26 „Sucha 12 XI 1899
Szanowny Panie!

Najuprzejmiej dziękuję za nadesłanie deklaracji przyjęcia majątku Koła przez Dyrekcję TPSP, a za przychylenie się do wniesionej prośby, 
proszę oświadczyć Sz. Dyrekcji wyrazy podziękowania w imieniu całego Zarządu Koła.

Przy tej sposobności zapytuję, czy dotąd obrazy z wystawy od p. Krywulta nie nadeszły. 
P. Krywult miał mnie zawiadomić kiedy obrazy przejdą formalności cłowe, o dniu wysłania. Dotąd nie otrzymałam powiadomienia, co zaczyna 

mnie niepokoić.
Jeżeli aviso nadeszło już do Kancelarii, najuprzejmiej proszę o niezwłoczne zawiadomienie mnie, bym uwolnić mogła Sz. Panów jak 

najprędzej z całego kłopotu.
Łączę wyrazy wysokiego poważania,
Leona Bierkowska”

List Leony Bierkowskiej do sekretarza TPSP z 12 listopada 1899, Codex epistolaris pictorum Polonorum; Korespondencja Sekretariatu krakowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych z lat 1889–1900, Biblioteka Jagiellońska, Rkp. 6037/III, t. 1 i 2, k. 237.

27 K. D.–S., „Z salonów artystycznych. Wystawa Koła artystek polskich,” Wędrowiec 38 (1899): 755–756.

28 K. D.–S., „Z salonów artystycznych,” 755.

29 Ibidem.

30 Ibidem.

31 Olga Boznańska, Dziewczynka z tulipanami (Kobieta z tulipanami Olga Boznańska | 98; Muzeum Narodowe 

32 Olga Boznańska, Cyganka (Portret kobiety Olga Boznańska | Kraków 88
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33 K. D.–S., „Z salonów artystycznych,” 756.

34 Leona Bierkowska, Na pomoc (Zamieć), 1897, Leona Bierkowska|1897, 

35 K. D.–S., „Z salonów artystycznych,” 756.

36 Stefan Popowski, „Pierwsza wystawa »Koła artystek polskich«,” Tygodnik Ilustrowany 40 (1899): 792–793.

37 Ibidem, 793.

38 Władysław Rabski, „Z salonów artystycznych”, Kurier Warszawski 269 (1899): 2.

39 Ibidem.

40 Za: Artystki polskie, 375.

41 nn, „Koło Artystek i Literatek Polskich,” Na Posterunku: tygodnik kobiecy poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym i etycznym 3 (1919): 6–7. Nie 
jest jasne, czy Stowarzyszenie i Koło Artystek Polskich są tożsame, nie zgadza się bowiem data powstania Koła podana w cytowanej notatce, 1901, skoro 
I-sza wystawa Koła miała miejsce w 1899.

42 Ibidem.

43 Ibidem. Zob. także: Angelique Leszczawski–Schwerk,  en Tore zur Gleichberechtigung‘ – Frauenbewegungen in Galizien (1867–
1918) (Münster: LIT Verlag, 2014).

44 Imre Kiralfy,  icial Fine Arts, Historical and General Catalogue, Earl’s Court, S.W (London: Spottiswoode & Co, 1900), 88–89. Kat. wyst.

45 Francis Howard, „Introductory notice,” w Woman’s Exhibition 1900, 11.

46 Bobrowska, „Emancypantki?” 25.

47 Ibidem, 21–22.

48 Olga Boznańska, Ze spaceru (Dama w białej sukni Olga Boznańska 89 | Kraków; 

49 Olga Boznańska, Portret Paula Nauena (Portret Pawła Nauena Olga Boznańska 93; Muzeum Narodowe 

50 Por. Rabski, „Z salonów artystycznych,” 2.
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zas u on  dla miasta. Pó niejsza czyni Lwowa ju  podczas ob nia Wschodniej M opolski przez 
wojska rosyjskie, wspó pracu  z w dzami miasta, organizow a m.in. pomoc materialn  dla polskich rodzin 
pozos ych bez  do ycia, ale tak  niejednokrotnie próbow  interweniow  u w dz rosyjskich 
w sprawie ukazów, które doprowad y Polaków do ruiny. Mo na z du ym prawdopodobie twem o y , 

 u yczenie swego autorytetu Zw kowi w celu pozyskania przestrzeni potrzebnej do zorganizowania 
pierwszej wystawy, by o dla Du bianki spraw  zup nie naturaln   
s   nieistotnej w warunkach wojny inicjatywy przemawia za tez ,  I Wystawa Sztuki ZAP by  gestem 
politycznym  nie tylko wyrazem solida ci kobiet w d niu do równouprawnienia, ale tak  manifes  
skierowan  do wroga, jak i „duchow  straw  przygotowan  dla rodaków. Harla kowska wspomina: 
„ mieszne: tam wojna, ludzie gin   tu: kilkana cie artystek ur dza wystaw . (…) W sali publicz ci 
du o,  kulturalne miasto, pragnienie oderwania s  od wojny, komunikatów, g odu, niedostatku i krwi. 4 
Niew pliwie by  w tym przeds w u g boko pozytywistyczna m l d nia „ku pokrzepieniu ser . Ju  
ta pierwsza wystawa podpowiada nam tak  jak sytuow  d no  ZAP w konte cie emancypacji kobiet. 
Magdalena Gawin, za Mar  Bohache Chomiak, wspomina,  wspó praca ruchów kobiecych  polskiego 
i ukrai iego  za czy  s  de  nitywnie ju  podczas I wojny iatowej, gdy  ok o s ,  ruchy te 
nie  wspólnych celów. Kobieca solida  nie niwelow  narodowych to sam ci. Ówcze ie tylko 
najbardziej radykalne komunistki, jak Aleksandra Ko  wyzna  
kobiet d ych na rzecz równouprawnienia, zarówno socjalistek (inteligentek i robotnic z miast), jaki 
i chrze cijanek (ziemianek i ch opek) w  narodowe by y niezwykle w ne.5 W  one o   
czyli mo  samostanowienia kobiet jako obywatelek niepodle  
 „Szanowny Panie Prezesie  pis  do ówczesnego prezesa Towarzystwa  Sztuk  
Maria Du bianka w lakonicznej notatce z 20 maja 1917  Ko o Artystek Polskich, zamier  ur d  
w jesieni wystaw  obrazów malarek polskich we Lwowie, zwraca si  
Pana z najuprzejmiejs   o skawe udzielenie mu ciny w salach Towarzystwa Przyjació  Sztuk 
P knych. Oczeku  szybkiej a przychylnej odpowiedzi, pozostaj  w g bokim pow niu  Maria Du bianka. 6 
Zdaje s ,  odpowied  od Prezesa przys  odmowna, gdy  ostatecznie  jak wiemy z przytoczonych ju  
wspomnie  Harla kowskiej oraz z recenzji wystawy zamieszczonej w Gazecie Porannej, wystawa 
nie odby  s  w owym „pse lokalu  na rogu ulicy Hetma iej  
do Towarzystwa wielkiej sali Izby Handlowej (G dowej) przy ulicy Akademickiej 17.7 Z jakich powodów 
artystki nie otrzy y wsparcia od TPSP? Czy odmowa spowodowana by  niech  Zar du do artystek? 
Niech  mo y s  dom  d ki zachowanej korespondencji zdeponowanej w Bibliotece  
Narodowego im. Ossoli ich we Wro wiu (np. Luny Drexlerówny z  TPSP  o tym nieco dalej) 
oraz publikacji Mariana Tyrowicza, który ZAP wspomina przyw j  negatywne o nim opinie innych 
artystów. Dowiadujemy s  z jego ws   Zw   sw    „rozw   
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produk  na wszelkie tematy”, a artystki y zarzu  raz po raz ekspozycje innych grup i mistrzów 
swoimi p ótnami.”8 Na podstawie jego wspomnie  musieli my uzn ,  I Wystawa Sztuki ZAP nie  

dnego znaczenia, gdy  rekonstruu  dynamik  ycia kulturalnego Lwowa, Tyrowicz milczy na temat tego 
przeds w  przywo u  inne wydarzenia roku 1917, m.in. zorganizowany przez TPSP Salon Wiosenny 
w P u Sztuki. N y zastrzec,  autor wspomnie  w momencie otwarcia pierwszej wystawy ZAP  16 
lat i dopiero s  s  aktywnym uczestnikiem kultury móg  zwyczajnie przeoczy  pokaz artystek, zw szcza, 

 jego pó niejsze zw ki z awangard  (by  sympatykiem grupy Artes do której n  jego brat b niak) 
iad  o bardzo okre lonych upodobaniach artystycznych, spraw ych,  wystawa zachowawczego 

Zw ku prawdopodobnie by  dla niego po prostu nieatrakcyjna. Niemniej, rzeczywi cie dla „starej gwardii” 
powodem do odmowy udzielania wsparcia w po kach d ci    opisywana przez 
Tyrowicza niech  artystów do zbiorowego wys pienia kobiet–artystek. Poniew  ju  w 1916 TPSP, wraz 
z lwowsk  Deleg  Naczelnego Komitetu Narodowego, ur d o W  
s  zaprezentow  jak najw ks  liczb  d  o tematyce legionowej, to n y wykluczy ,  zar dowi nie 
odpowiad  narodowy i przez to manifestacyjny charakter planowanego przez ZAP pokazu. 
 I Wystawie Sztuki Artystek Polskich   owany „Biblia na Wawelu” 
wspomnianej  Jadwigi Tomickiej. Tomicka nie a  lecz   lite-

 i  z ambicjami politycznymi (w 1923 a na kobiecej  do Senatu). „Propago-
 bardzo daleko  feminizm na  polu z  ob  –  o niej Ida Wieniewska 

w 1931 w wiecie Kobiecym.9 Przede wszystkim jednak Tomicka razem z  
z  od  1917 pismem Na Posterunku, na  którego agitowano za  na rzecz 

  Pismo  m.in. feministki–patriotki ze  Równouprawnienia Kobiet, 
 demokratki ze Zjednoczonego  Ziemianek, a t  publicystki i publicystów nieza-

 W y, co – 
jak zobaczymy dalej –  swoje odbicie w  osobowym ZAP; po drugie, jak pisze Magdalena Gawin: 

 kobiet  o  w latach I wojny  etos 
za 10 Jak wiemy, niektórym  i grupom artystycznym okresu  
w kategoriach  za   szczególnie bliskie.11 Wydaje   „etos 

 latach funkcjonowania ZAP. 

Ku pokrzepieniu serc

 II Wystawa Sztuki Zw ku odby  s  – ze wzg du na trw  d nia wojenne we Wschodniej 
M opolsce – dopiero w roku 1919, rozpoczyn  s  1 czerwca. Tym razem Towarzystwo Przyjació  Sztuk 
P knych udos pn o swoje przestrzenie. Nie odby o s  to jednak za darmo. W zbiorach Ossolineum znajduje 
s  notatka z 6 wrze ia 1919 roku potwierd  uiszczenie op y.12 Wraz z II W  ZAP  dwie 
wysta miertne: odo zmar  Lidki Pitschównej oraz Marii  

 Pokaz d  sztuki ZAP otwier  przemówieniem historyk i teoretyk sztuk profesor Jan  
Antoniewicz. Tre  jego wys pienia nie jest znana, ale w tym samym roku (w lipcu) na h Gazety 
Lwowskiej pojaw  s  artyku  profesora omaw y kilka zaprezentowanych na wystawie  w  
dostrzegalnej przez autora potrzeby odnowienia malarstwa religijnego. Wspomina prace  malarek: Marii 
Wodzickiej, Gabrieli Zaleskiej, Reginy Szyrajew, Wandy Korzeniowskiej i Frydy Kalleyówny. 
 „Sprawa sztuki religijnej i cielnej staje s  dzi aw  artystyczn  nad wyraz aktualn . (…) Nowe 
ustosunkowanie s  ycia narodowego do religijnego jest wewn rznie konieczne, jest niezb dne; tu (…) stajemy 
przed zagadk , stajemy przed nieznan  przys  – pis  Bo oz Antoniewicz.14  na  

 
Lwowa oraz dwie krakowskie – Stefania Daniel–Kossowska oraz Wanda Komorowska. Wystawie 

13
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odnowienia malarstwa religijnego wynik  z faktu znis nia w trak  wojny wielu o ów, ale przede 
wszystkim – w m l postulatów historyka – potrzeba ta nie a zos  zaspokojona produk  odtwar  
dawn  sztuk  religijn ,  twór  b d  wynikiem nowej re  eksji nad r  narodu polskiego do 
religii. Re  eksja ta   miejs  w planie ogólnym powrotu misty yzmu jako naturalnej  narodów 
(a w  reak  ponadnarodowej) na katastrof  wojny. Bo oz Antoniew  w pr h r h artystek z ZAP 

 y  
Zwiastowanie Wod kiej dostrzeg  w nim istotne braki: „Zalety jego wzg    to zalety 

hn ne. Obraz ten zrod  pr ownia, a salon go przyjmie. Jest religijny bardziej tematem, n  tre  
du how . Du o w tem dziele wiedzy (mo  i za wiele), du o usiln , du o oddania s  sztu  – sztu  w  
n  religii.”15 W dziele Wod kiej nie dostrzeg  r nzent istotnej i ob nej w   artystek 
„nuty pr y  wewn rzny h, ob owa  z absolutem”. Wspóln  h  obrazów owy h r h artystek, jak  
wyró n  Bo oz Antoniew , by  h „tekton ny harakter”, który pozwo by d om zharmonizowanie s  
z wn rzem ynnym. „D  widziane w ideowej  ze yn  mus  bezwiednie, z wewn rznej 
kon  pr  z niej jej podstawowe momenty konstruktywne, jej pion, jej poziom. I tak wed ug pionu 
i poziomu d o swe [artystki/art  powinny/i] budow , ukami je zamyk , s owem tekton nie je 
stylizow .”16 Kryteria, którymi pos uguje s  profesor to: ob  w dziele owego rysu   

  
motywu religijnego jako aktualnej metafory. O kompozy  Zaleskiej pt. Dolorosa   pisze: 
„Ten obraz, tak bogaty w tre  du how , zarówno jak i w malarsk  na zawsze howa sw  d . Datuje go 

   T ta«. Ale 
solutem, s owem: symbolem analog ny h u u  

ukrzy owanego, ale p  na nim i matka 
ws hr y k   ludz  udr ona, a p  i Polska synów swo h. Jak  bardzo aktualny jest ten 
obraz.”17

 Teoretyk sztuki stawia przed malarstwem wielkie zadania i dostrzega h r  w twór  kilku 
kobiet z ZAP. Zauw y,  nie wyzn  artystkom osobnego u,  wydobywa z twór  kobiet te 
d , które stanow  przyk d po danego przez teoretyka nowego malarstwa, które oby odbudow  
wspólno  narodowo–religijn . Nie sposób sprawd  jak do ty h o kiwa  i interpr  odnos y s  artystki. 
Na pewno jednak je zn y. aria Popr ka w te  „Bozna a i inne” postaw  ,  kobiety z pokolenia 
krakowskiej malarki skupione by y na tym, by „rzetelnie panowa  nad warsztatem, w wie komponow  
p s yzn  obrazu, poprawnie rysow  i modelow  bry , wyw a  masy  i nia, harmonizow  
koloryt, tworzy  ilu  przestrzenn , hwy  ru h i wyraz post , oddaw  podobie two w portr , 
nadaw  wres  wyobr niom u u , nastrój, awd «.”18 Zatem, kontynuuje bad ka: „O kiwanie, 

 b d  one przekazyw  w sne iad nie egzysten ne, wyr  siebie«, y sw  s góln  kob  
kondy  – by oby an hron nym rzutowaniem zn nie pó niejszy h po  na sztuk , wyras  z zup nie 
odmienny h postaw i o ”19 Dalej, wspomin  zaang owane w kwestie polity ne malarki, ar  
Du biank  oraz Zo   tankiew ówn , stwierdza: „W obu jednak wypadk h eman ypa  i  
d  nie  dnego zw ku z twór  artysty n .”20 By  mo , w ietle o ny malarstwa 

r h artystek, jakiej dokon  Bo oz Antoniew , n oby zwery   ten surowy   
twór y h artystek poleg y na sugestii,  interesow y je wy nie kwestie formalne. Teza jakoby nie by y 
one zdolne do formu owania p nej wypowiedzi artysty nej (p nej, yli odnos  s  do spraw egzysten ), 
a jedynie mniej lub bardziej poprawny h kompozy , wydaje s  by  niesprawiedliwa. O ile r ywi  trudno 
mów  o tym, by w h twór  by y wido ne tre  zw ne z eman yp  kobiet, to nie mo na zak d , 

 a  
w szerszym kontek s  

Budowanie państwowości 

Tr  wystaw  ur dzono ju  kilka mies y pó niej w grudniu 1919.  to tzw. „wystawa 
gwiazdkowa”,  zorganizowano w  Ligi Kobiet. Liga Kobiet – podobnie jak ZAP –  or  
ogólnopols  ale o  w szym zas   Zw   pow sze zadania oraz o wiele w sze 

wo  Pows  ona w 1918 z dw  or  – Ligi Pogotowia Wojennego Kobiet i Ligi Kobiet 
G  i ska. Jak podaje Anna Nowakowska–W : „D a  obu Lig w y,   powstaniu 
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jednej silnej organizacji kobiecej istn  szansa na dotarcie do szerokich mas kobiecych, przedstawienie im 
o  ideologicznych odrodzonego pa twa oraz praw i obow ków obywatelek wobec kraju (...) Liczy y 

przy tym,  zostan  w one na równych prawach do d ci pa twowej, ur dniczej, zw szcza tam, 
gdzie uw y  kobiety  iadczenie: w szkolnictwie, opiece spo nej i zdrowotnej.”21 Kamila 

ozowska–Marcinkowska o organizacji tej pis  „Kobiety d a  w Ligi, wcze iej zaang owane w ruch 
niepodleg ciowy, w II RP zaang ow y s  w budowanie pa two ci, nie tylko podejmu  d nia 
opie cze i charytatywne, ale tak   na celu podnoszenie poziomu iaty i kultury w duchu cnót 
obywatelskich.”22 Zatem goszczenie w swoich lokalach ZAP wpisyw o s  w cele Ligi, do których  
tak  zach nie kobiet do akt ci w sferze publicznej w odrodzonej Polsce. 
 P y jednak,  grudzie  1919 to czas jeszcze bardzo niespokojny.   znajduje 
s  w ie w samym  wojny polsko–bolszewickiej (14.02.1919–18.10.1920), w któr  ang ow y 
s  wszystkie organizacje bior  ud  w ruchu kobiecym. Wojna za czy  s  bitw  o Lwów (lipiec–
wrzesie  1920), a nie tak dawno pr  miejsce  obrona Lwowa (1.11.1918–22.05.1919), podczas której 

j, or  
kurierek przynos ych meldunki. Pojawienie s  ZAP w lokalach Ligi zapewne n y wid  tak  jako 
wynik akt ci onki  ZAP w pracach , w tym w obronie miasta, a nie tylko jako uprzejme goszczenie 
artystek w przestrzeniach znajdu ych s  w dyspozycji d czek. Chyba nie ma przesady w s owach 
recenzenta Kuriera Warszawskiego, który kilkana cie lat pó niej komentu  wystaw  Zw ku w warszawskiej 
Zach  wspomin  „Zw k Artystek Polskich y w sobie malarki dojr  (…) dzielne czynie 
Lwowa, które na swej reducie przetrw y najgorsze chwile dla miasta (…) Tak ustaw y losy ich szachown  
ycia,  mus y pogod  sztuk  z najwy szym wys kiem narodowym,  do o nierskiej walki w nie.”23 

W konte cie wojennym nabier  znaczenia s owa zanotowane w maszynopisie znalezionym w archiwum 
Zygmunta Harlanda, mów  o tym,  „wystawa gwiazdkowa” z 1919    powodzeniem – 
nie tylko materialnym, ale tak  moralnym.24 Z tego ród  wiemy ponadto,  w latach 1917–1927 odby y s  
cztery wystawy w lokalach Ligi Kobiet, w 1919, 1921, 1922 oraz 1923. „Wystawy te, na których sprzedawano 
drobne prace i szkice artystek po cenach przys pnych, y zawsze du  powodzenie i przyczyn y s  do 
utrzymania bez edniego kontaktu dzy artystkami a publiczn .”25 
 
i w nowym ks  rok pó niej wspó organizow  Wystaw  Pracy Kobiet na Powszechnej Wystawie Krajowej 
w Poznaniu. W Pawilonie tym – o nowoczesnej formie wy onionej w konkursie, do którego zaproszono 
wy nie architektki – wystaw y niektóre onkinie ZAP: Janina Reichertówna, Luna Drexlerówna i Julia 
Smolkówna. Co ciekawe jednak Bronis wa Rychter–Jankowska, Zo  a  
po Zaleskiej funk  prezesa Zw ku), oraz wystaw  niekiedy z ZAP hr. Maria Wodzicka pok y swoje 
prace w drugim kobiecym pawilonie, postawionym na ks  dworku z kolumnowym gankiem – Pawilonie 
Ziemianek i cianek. Sytuacja ta mo  iadczy  o pod h politycznych   ZAP. 
Joanna M. Sosnowska, omaw  pozna  wystaw  w ks  Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–
1929 pis ,  potrzeba zorganizowania Pawilonu Ziemianek i cianek w  s  z niezgody ci artystek 
co do programu zaproponowanego przez kobiety z tzw. kr gów post powych (m.in. Z  „Nas p  z przyczyn 
politycznych pod  na dwa obozy” – komentuje badaczka.26 Powstanie drugiego pawilonu zainicjow  ski 
Zw k Kó   Wiejskich wyd  odezw  ws. przygotowania eksponatów na  W  
Krajow  do wszystkich organizacji kobiecych zw nych z polsk  ws .27 Wydaje  jednak,  nie  
wid  w dwóch pawilonach dwóch antagonistycznych „obozów”, lecz dwa wzajemnie   

iska, d ki którym wys pienie kobiet na PWK daje (prawi  
 Jak n y rozu  pojawienie s  onki  ZAP w pawilonach dwóch ró nych isk? a kr gi, 
poza pochodzeniem, d  stosunek do katolicyzmu. Mo na w  przypus ,  pokazanie d  w tym a nie 
innym pawilonie stanow o rodzaj deklaracji wyznani iatopog dowej. Gwoli cis ci trzeba jednak 
zaznaczy ,  w ramach pozna iej Powszechnej Wystawy Krajowej, Harland– kowska, hr. Wodzicka, 
Reichertówna oraz Albinowska–Minkiewiczowa wystaw y tak  w salach P u Sztuki na pokazie artystów 
„niezrzeszonych”, co odrobin  komplikuje powy s  interpretacj . 
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– w „przygodnych, nieodpowiednich pokojach i pokoikach wystawowych.”38 Warto w tym miejscu  
s  przy te cie konserwatora.
 Piotrowski nazywa w recenzji artystki wybitnymi i docenia ich sprawny warsztat, ale  
twórcz  poszczególnych artystek czyni istotne uwagi. Na przyk d o r bach Drexlerówny pisze: „Figurki 
te, odpowiednio polichromowane, nadaw y by s  bardzo dobrze do wykonania w porcelanie lub glazurowanej 
glince i mog yby wypr  z handlu podobne, bez porównania gorsze wyroby obce.”39 Dalej prace „epigonowej 
impresjonistki”, czyli Czarnowskiej komentuje: „Obrazy takie, u  bardziej syntetycznie, o miej rozdrobnionym 
p u, traktowanym w  p szczyznowo na sposób litogra  i, mog yby i powinny by zas p  owe brzydkie, 
obce a tak bardzo przez lud pokupne oleodruki odpustowe. Czarnowska jest najbardziej przysposobiona do 
stworzenia  serii mocno kolorowych, a wysoce estetycznych, tzw. ludowych, drukowanych obrazów 
religijnych, które by masowo sprzedawano na jarmarkach i odpustach naszych. Takie oleodruki, czy  
litogra  e wypier  banale fabrykaty pruskie, czeskie i ydowsko–madziarskie, wnios yby ietne tradycje 
barwnego drzeworytu ludowego. Nie ulega w pli ci,  artystka nabrawszy pewnej wprawy, doprowad by 
z  do doskon ci i ten, z wielk  szkod  u nas zaniedbany, a tak bardzo wd ny i nie  popularny 
rodzaj gra  ki polskiej.”40 Za  docen  miniatury Marii Chybi iej recenzent wyr  na  „Przez dalsze 
uprawianie tej g  sztuki doprowad  mo  Chybi a miniatur  polsk  do znanej wy yny doskon ci 
najwybitniejszych miniaturzystów.”41

 Piotrowski wielk  wag  przyk da do pol ci, cho  nie stawia  tak pow nych zada  przed artystkami, 
jak kilka lat wcze iej Bo oz Antoniewicz. Wyr  po prostu nad  wobec nich,  wnios  istotny wk d 
w rozwój polskiego przemys u artystycznego. Mo y o y ,  tak  dla samych artystek, n ych do 
Zw ku Artystek Polskich, ten aspekt móg  by  nie bez znaczenia. By  mo  nawet sugestie recenzenta by y 
zgodne z ich ambicjami. Jednak, o ile w przypadku obrazów Czarnowskiej czy miniatur Chybi iej, s owa 
Piotrowskiego nie wyd  s  by  niestosowne, to w przypadku rz b Drexlerówny jego porada mo  nieco 
r  – „nadaw y by s  bardzo dobrze do wykonania w porcelanie lub glazurowanej glince i mog yby wypr  
z handlu podobne, bez porównania gorsze wyroby obce”. 
 Drexlerówna by  we Lwowie artystk  o pewnej ju  renomie. Swoje indywidualne wystawy  
jeszcze przed wojn  w latach 1906, 1907, 1908. Poza tym,  by a uczenn  Academii Medici i studiow  
na akademii monachijskiej,  artystyczne wiadczenia jak praca w Dornach ko o Bazylei 
przy budowie Goetheaneum (wersji dzi  nieistn ).42 We Lwowie realizow  m.in. r by pomnikowe 
i nagrobkowe, czyli pres owe zlecenia jak br owe popiersie Marii Konopnickiej, czy popiersie hetmana 

ó kiewskiego, a jeszcze przed wojn  popiersie Szopena i Moniuszki dla sali koncertowej Galicyjskiego 
Towarzystwa Muzycznego. Bior  pod uwag  iadczenie r biarki, mo na postaw  pytanie, czy uwagi 
Piotrowskiego, który widzi artystki (n nie od ich dotychc  
artystycznego, by y znakiem szerszej tendencji poleg  na deprecjonowaniu twórcz ci kobiet? A mo  
nie by o w tych uwagach  woli, lecz p  o jednym z priorytetów krakowskiego Ko  Artystek Polskich. 
Jeden z punktów statutu zak d  „Opiek  nad polskim przemys em ludowym i ubiorem ludu polskiego oraz 
uszlachetnienie tego przemys u i podnoszenie go do artystycznej wart ci. D nie do nadawania wyrobom 
polskiego artystycznego przemys u odr bnej cechy rodzimej, opartej nie tylko na motywach ludowych polskich, 
ale i na faunie,  orze i przyrodzie kraju naszego.”43 W ietle powy szych s ów oraz bior  pod uwag  fakt, 

 pozycja sztuki u ytkowej by  wówczas wysoka, by  mo  nie powinni my doszukiw  s  w s owach 
Piotrowskiego negatywnego stosunku do twórcz ci kobiet. Warto  dod ,  autor czy sw  recen  
opin ,  pokaz czterech artystek by  jednym z najlepszych spo  licznych pokazów zorganizowanych przez 
lwowskie TPSP. 

Problemy lokalowe

W 1925 w czerwcu, ZAP bior  ud  w Salonie Letnim, otrzy o do dyspozycji od Towarzystwa 
lewe skrzyd o w P u Sztuki na pl. Targów (Wschodnich). Jest to pierwsza udokumentowana wystawa 
Zw ku w tym miejscu. by dobrze zrozu  problemy lokalowe lwowskiego iska artystycznego, 
warto s gn  po wspomnienia prezesa TPSP Edmunda Bulandy z roku 1928: „Ma Warszawa swo  Zach , ma 
Kraków swój P  Sztuki, a Lwów? Lwów, to miasto, które setki tys y o y na cele teatru, to miasto niema 
w ciwie lokalu wystawowego. Bo trudno par  pokoików, na drugiem p rze gmachu Muzeum Przemys owego 
po o onych, do których dochodzi s  ciemnemi, , prawie e wstydliwemi schodkami, gdzie w ych, 
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fatalnie ietlonych salkach mies  s  obrazy, naz  lokalem ta m, salonem sztuki. Czy mo na 
s   tych arunkach dzi ,  art ci kszych obraz  nie ch   tym lokalu ta  Czy mo na s  
dzi ,  tak rzadko mo na ur d  ta  r by  Czy mo na s  dzi ,  nikt obcy nie ie na et,  e 
L ie s  art  (…) T arzyst  nie  gospodarz, z da ego P u Sztuki zos o usun  na drugi 
plan i musi rok rocznie, jak skromny lokator, ajm  sobie za czynszem 1000 . na letnie mies  ten 
p , który zmien  na et j napis artibus et litteris na laborem nostrum patriae. A  i sztuka jest  
t ,  pra  bytu i s u  Ojczy nie.”44 Prezes mina  o ch g ch budynkach, 
z których korzys  mogli art ci  dz jennym L ie  celach ekspozycyjnych, jednak den z nich 
nie by  do ca  TPSP, co pokazuje stosunek dz miasta do sztuk plastycznych. Podobnie gorzkie 

agi czytam ecenzji Salonu Wiosennego z 1930 roku:

 W P : I W  
Handl ej przy ul. Akademickiej, II, IV i VI –  b  nieokre lonych salach ta ch TPSP. Wysta  

 K P  
 n ,  tym ysta a 

z okazji dzies olecia AP z roku  artystki organizo   salach Muzeum Przemys ego przy ul. 
Dzieduszyckich. ie ysta y – s  arsza .46 
 Boryk y s  z problemami  na mi k,   naby  du  prac   mie ciu, 
przy ul. Batorego  i ad  tam Szko  Malarst a i by, tzn. popo udni e kursy  celach za ch 
oraz, dla ich onki  ieczorny kurs aktu – bardzo y element  ks niu artystycznym. Prac ie 

ad y Helena Lang i Julia Smol a. W prac i tej AP  tym samym roku ur d  skromn  „ ta  
iaz , która „ z ku z ogóln  sytu  ekonomiczn  nie przynosi spodzie anego dochodu.”4

Sztuka czy praca?

 W listopadzie  odby  s  ta a d  sztuki ku Artystek Polskich. Warto  tym 
miejscu pochy  s  nad tytu ta , które na ogó  znamy  oryginalnym brzmieniu, d ki zac anym 
katalogom. a ich podsta ie mo y gn  ioski doty  tego, jak  t cz  postrzeg y 
artystki z AP. Oto tytu y (pomijam kameralne „ ta  iazdko e” oraz arsza ie): I Wysta a Sztuki 
Artystek Polskich, II Wysta a Sztuki AP e L ie, IV Wysta a Sztuki, VI Wysta a Sztuki AP e 
L ie, Wysta a AP e L ie  ramach Salonu Letniego TPSP, Wysta a z okazji dzies olecia AP 

e L ie (katalog obrazów i b), Wysta a d  sztuki P   W  P   , 
Wysta a obrazów AP (1931), Wysta a AP.48 Widoczna jest, szczególnie na po ku, potrzeba manifestacji 

 s   u yciu s a „sztuka”, które nie pozosta ia pli ci – malarki, gra  czki,  
z AP trakt y  d  nie, by y artystkami, a nie zale ie rzemie lniczkami. D  ich 
r k to sztuka, nie ict  Jest to istoty szczegó  m y pra ie o tym, jakie by y ich ambicje. 
Tylko   ramach ta  AP pokaz ano tkaniny, np.  1  bior  ud   jubileusz m 
pokazie Sabina Ja a zaprezent  aplikacje, by  to jednak p jednoraz  (naz isko artystki 
poja o s  tylko przy okazji tej jednej ta .49 onkinie AP, które par y s  rzemios  artystycznym 
– Irena Petzold–Da i a oraz o  a Petzol a – ta y kilimy tylko   i 1930. 0   991  ekaT 

je lalki artystyczne zaprezent  Janina Petry–Przybylska. By y to jednak marginesy pokazu. Dopiero 
fakt pracy ze kiem Pracy atelskiej Kobiet i ta ienie rezultat  os gn ych na kursie 
tkackim  Ch opach ko o Komorna   mo na uzn  za ot arcie s  ku na  rzemios  By  
to jednak jego ostatnia l a ta a, a  przedostatnia  ogóle.
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Kobiece getto czy więzy przyjaźni?

 W 1930 w salach Muzeum Przemys owego odby  s  wystawa ZAP wraz z artystkami z grupy Kolor. 
Grupa Kolor sk d  s  tylko z trzech artystek – Marii Litauerówny, biety Hirszber nki oraz Gr yny 
Hufnaglówny. Kobiety y  pos  nauczyciela, Tadeusza Pruszkowskiego, wydaje    to  – 
w przeciwie twie do ZAP – grupa o wspólnym programie artystycznym. W dwudziestoleciu dzywojennym 
istn y tak  dwie inne grupy. Grupa Fresk, która tak  pojawi  s  oko o roku 1930, skupiona wokó  Blanki 
Mercere, kultywow  – jak sama nazwa wskazuje – malarstwo freskowe. Drug  grup  by o Ars Feminae, 
funkcjonu  w latach 1933–1935, debiutu  wystaw  zorganizo  w murach Towarzystwa  
Sztuk P knych w Warszawie.51 W sk d Ars Feminae wchod y przede wszystkim malarki i gra  czki m.in. 
Olga Bozna a, Pia Górska czy Michalina Krzy nowska. W twórcz ci tych artystek dominow y tendencje 
kolorystyczne, a w  znowu – w przeciwie twie do ZAP – mamy tu do czynienia z grup  o wspólnym pro  lu 
artystycznym. 
 Na temat Ars Feminae interesu  uwagi poczyn  Nela Samotyhowej, krytyczka sztuki  
g ównie dla Kobiety Wspó czesnej. Uwagi te podw y sens tworzenia kobiecych grup artystycznych, 
dlatego mo y je odnie  tak  do ZAP: „Wyodr bnianie s  wed ug klucza p  dla celów artystycznych, 
czy naukowych uderza sztucz  i archaizmem (...) Ideologiczne wyodr bnienie s  grupowe rodzi s  ze 
wspól ci d  z wiary w ich szybs  w tej formie realizacj , lub jest wynikiem  obrony praw, 
czy mo ci rozwoju, któremu kt  czy c  zagr . Nie przypuszczam, raczej nie wiem, by zrzeszenie 
Ars Feminae pows o w jednym z tych celów”. A w jakich celach,  
i prowad  swo  d  wystawienn ?
 Aneta Górnicka–Borat a w ks  Sta my si  sob . Cztery projekty emancypacji (1863–
1939) opis  cztery wizje, które wyró n  mo na w d ci oraz w twórcz ci polskich kobiet – wizje 
przewart ciowania relacji p , których celem by o równouprawnienie. S  to: Projekt „pozytywistyczny” z lat 
siedemdzies ych i osiemdzies ych dziew nastego wieku, zwi ny z  lozo   pozytywizmu, w którym 
najw niejsza by  kwestia szeroko rozumianej edukacji kobiet. Projekt polskich sufr ystek zw nych 
z Paulin  Kuczalsk –Reinschmit, dla których priorytetem by  walka o prawa wyborcze. Projekt, który 
badaczka okre la jako „modernistyczny” – wywiedziony z twórczo ci Zo  i  (1884–1954), która 
oferuje kobietom model kobiety twórczej, silnie zw nej z natur , ale  autodestrukcyjny. Oraz projekt 
„liberalny” realizowany przez isko Wiadomo ci Literackich, zw ny z d  Ireny Krzywickiej, 
koncentru y s  na kwestii wol ci obyczajowej. Jak na tym tle przedstawia s  d  ZAP? Co 
o Zw ku mo na powied  w konte cie emancypacji?
 Zw k Artystek Polskich pows  w 1917, czyli wtedy, kiedy rodowisko  skupionych 
wokó  Kuczalskiej–Reinschmit str o ju  znaczenie, jakie mia o przed I wojn  iatow . W tym okresie 
powstaw y takie organizacje jak wymienione Zw k Pracy Obywatelskiej Kobiet czy Klub Polityczny 
Kobiet Pos powych, które w y s  z konkretnymi s  politycznymi, by walczy  o równy dos p 
kobiet i yzn do sfery publicznej. Tymczasem Kuczalska–Reinschmit by  wierna idei separatystycznej. 
Górnicka–Borat a w taki sposób charakteryzuje jej strateg :  samot  Kuczalska motywow  nie 

kobiet, ale tak  koniecz  wewn rznej integracji i solida ci, potrzeb  udowodnienia nieufnym wobec 
samych siebie kobietom i drw ych z nich yzn ,  s  zdolne same stworzy  s , a w konsekwencji 
doprowad  do w nych przewart ciowa lturze.”52

 By  mo  artystki zrzeszone w ZAP tak  wierzy y w id  separacji? Ale nie  ich program 
artystyczny, który w takim wypadku cementow by, je li nie warunkow , próby wypracowania nowej ja ci. 

Jaki móg  by  zatem cel tworzenia kobiecego getta? Okre lenia „kobiece getto” u y  Maria Popr ka, pis  
o prywatnych szko h artystycznych dla kobiet, które mie y s  w por dku „kobiecym”, tj. „s u y y raczej 
rozwijaniu panie ich zdol ci artystycznych, n  przygotowaniu do prawdziwej pracy twórczej. W gruncie 
rzeczy odsuw y one kobiety od instytucji artystycznych, utrwal  ich miejsce  zdolnych amatorek lub 
– w przypadku kobiet zmuszonych do pracy zarobkowej – pracownic na niwie sztuki u ytkowej.”53 Podobnie 
mog o by  z kobiecymi organizacjami artystycznymi, które w dowisku nie by y traktowane pow nie. 
Du bianka, w te cie „O twórcz ci kobiet” zwr  uwag  tak e na inne niebezpiecze two: „Kobieta, 

 przed sob  zamkn  ró ne pola pracy, bez talentu nieraz i bez niezb dnych kwali  kacji,  kierowana 
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 zycznym prawem najmniejszego oporu, na drog  która by  jej otwarta. sto  oddaw  s  i oddaje 
siad  np. p  plastycznej, nie posiad  

stokro  dostatecznej subtel ci c  organów zmys owyc  jak bystrego oka. By   nauczy  
s  troc  malow , w  s  nauczy  – s d bolesny nieraz zawód i rozterka dla niej, pomylenie dla tyc  
którzy z  bezwzg  os dzili,  kobieta nie jest twórcza nawet w dziedzinie sztuki.”54 W  
s ów Du bianki, ej onkini ZAP, mo na zapy , czy funkcjonowanie Zw ku, który spotyk  ze 
sob  artystki bardzo dobre z zup nie pr nymi, o naprawd  sens dla tyc  pierwszyc ? Czy artystkom 
op  s  strategia separacji, tworzenie „kobiecego getta”, którego obraz przyczyn  s  do pomniejszania 
roli twórczyc  kobiet? W poprzednic  rozd  wspomn  m.in. o uciek  od wizerunku malarki 
z ZAP Wodzickiej. 
 Dla Kuczalskiej–Reinsc mit, wydawany przez n  Ster – pierwsze pismo  sprawom 
kobiet  by  miejscem bezpiecznym dla wszystkic  kobiet. Górnicka–Borat a, porównu  isko 
Sterniczek do d ci emancypantek z pokolenia Orzeszkowej, zaznacza,  o ile dla tyc  drugic  celem 
by o uzyskanie dla kobiet prawa do pracy (a praca by  w na poniew   d  kobietom mo  pr ycia 
na wypadek staropanie twa czy wdowie twa), to dla pierwszyc  – poza prawami wyborczymi niezwykle 
w ne by o przyznanie kobietom prawa do swobodnej artykulacji i samorealizacji. Wspó pracu  z Kuczalsk  
Kazimiera Bujwidowa pis  „K dy, kto dzi  c ce walczy  o wyzwolenie kobiety, powinien bud  w kobiecie 
wiar  w jej samoistn , n n  wart  (...) [Kobieta] powinna  w sne cele, w sne pragnienia, d nia 
i id y, a nie tylko by  re  ektorem, zwierciad  yzn.”55 isko polskic  sufr ystek podkre o, 
inaczej n  pokolenie Orzeszkowej „pozaekonomiczne aspekty pracy i jej autonomiczn  wart  jako drogi do 
samorealizacji.”56 
 Wydaje s ,  separatystyczna d  ZAP stwar  artystkom  samorealizacji. 
Najzdolniejsze artystki solidaryzow y s  z pr nymi twórczyniami w celu stworzenia mo ci 
samorealizacji tym drugim, mniej zdolnym kobietom. Magdalena Gawin w  walki 
o równouprawnienie kobiet, zwraca uwag  na warunku y emancypa  fenomen –   
kobietami, która umo w  poczucie wspólnoty. Badaczka twierd  „Bez dostr nia wagi przy ni nie 

  ani nieformalnego  Entuzjastek z owy XIX wieku, ani 
   na  kolejnego stulecia.”57 ZAP  w  drogi  

 Aby   Zw Artystek Pols  oraz jego dz ci wystawienniczej,  
w  pod uw  zarówno wys  u artystek pozytywistyczne poczucie obow  wobec wspólnoty 
narodowej, jak i feministyczne (w nomenklaturze Górnickiej–Bora skiej „s stowskie”)  do 
separacji i kobiecej solidarno ci (ale ponad  Jego  ma walory stwowotwórcze 
(wspólnototwórcze) oraz wyzw  kobiecy  do samorealizacji. Fundamentem tej  
mog  by  przy .

Przypisy

tek Polskich 
we Lwowie (1917–1937): dzieje, wystawy i opinie krytyków,” promotor: Marek Zgórniak, UJ, 2004, która jednak nie została mi udostępniona.

Kobieta Współczesna nr 34 (1929): 16.

Gazeta Lwowska, 1 kwietnia 1923, 5.

5 Magdalena Gawin, Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919) (Warszawa: Neriton, 2015), 144.

u Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu.

Gazeta Poranna, 3 grudnia 1917.

Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym we Lwowie (1918–1939) (Wrocław: Ossolineum, 1991), 156.

Świat Kobiecy nr 10 (1931): 402.

10 Gawin, Spór o równouprawnienie, 198.
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11 Por. Agnieszka Chmielewska, W służbie państwa, społeczeństwa, narodu. „Państwowotwórczy” artyści plastycy w II Rzeczpospolitej (Warszawa: IFiS 
PAN, 2006).

12 Korespondencja o sygnaturze MF 2043, tytuł: 7438/I, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 

13 Janusz Wasylkowski, „Lwowskie miscellanea: Historia Związku Artystek Polskich we Lwowie (1917–1927),” Rocznik Lwowski (Warszawa: Instytut 
Lwowski, 2000/2001), 144.

14 Jan Bołoz Antoniewicz, „O sztuce religijnej. Kilka uwag z powodu wystawy Związku artystek polskich we Lwowie,” Gazeta Lwowska, 29 lipca 1919, 2. 

15 Ibidem.

16 Ibidem.

17 Ibidem.

18 Maria Poprzęcka, „Boznańska i inne,” w Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2014), 203, 204.

19 Ibidem, 204.

20 Ibidem.

21 Anna Nowakowska–Wierzchoś (Archiwum Akt Nowych), Liga Polskich Kobiet, dostęp z 12 lipca 2016, http://ligakobietpolskich.pl/wp–content/
uploads/2013/12/A.–Nowakowska–Wierzcho%C5%9B%C4%87_LKP–1918–1939.pdf. 

22 Kamila Łozowska–Marcinkowska, Sprawy niewieście. Problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczpospolitej (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 
2010), 59.

23 Witold Bunikiewicz, „Lwowskie artystki w Zachęcie,” Kurier Warszawski, 7 listopad 1937, 19.

24 Wasylkowski, „Lwowskie miscellanea,” 144.

25 Ibidem.

26 Joanna M. Sosnowska, Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–1929 (Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2003), 223.

27 nn, Kobieta Współczesna nr 45 (1928): 19.

28 List Marii Podlewskiej do Kancelarii TPSP z 12 lipca 1920, korespondencja o sygnaturze MF 2035, tytuł: 7515/I, Biblioteka Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu.

29 Alicja Okońska, Malarki polskie (Warszawa: Nasza Księgarnia, 1976), 167.

30 Wasylkowski, „Lwowskie miscellanea,” 144.

31 List Luny Drexlerówny do do Kancelarii TPSP z 14 listopada 1919, korespondencja o sygnaturze MF 2043, tytuł: 7538/I, Biblioteka Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu.

32 Wasylkowski, „Lwowskie miscellanea,” 145.

33 Elżbieta Matyaszewska, „Maria Wodzicka – zapomniana malarka ze Lwowa,” Roczniki Humanistyczne KUL, T. LV, z. 4 (2007): 286.
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35 Janina Nowotnowa, „Związek Artystek Polskich,” Almanach Lwowski. Ateneum, R. 1 (1928): 232.
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42 Katarzyna Mikocka–Rachubowa, „Luna Amalia Drexlerówna,” w Artystki polskie, red. Agnieszka Morawińska (Warszawa: MNW, 1991), 149.

43 Sosnowska, Poza kanonem, 233.

44 Edmund Bulanda, „Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych,” Almanach Lwowski. Ateneum, R. 1 (1928): 230.
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Przypisy

1 Artykuł jest częścią projektu badawczego nr 0086/NRPH3/H11/82/2014 Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 
1949–1970 realizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Humanistyki w latach 2014–2017.

2 Warto przypomnieć, że dopiero w 1962 roku jedenaście istniejących oddziałów CBWA przekształcono w Biura Wystaw Artystycznych, samodzielne 
jednostki budżetowe podległe władzom wojewódzkim.

3 Wydaje się, że udział artystek w wydarzeniach kulturalnych tego czasu – ze względu na traumę związaną z polityką kulturalną doby stalinizmu – często 
był później przemilczany. Próba odnalezienia ich prac pokazywanych na omawianych wystawach zakończyła się fiaskiem. 

4 Wojciech Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1991), 121.

5 Przeprowadzona kwerenda pozwala na szerszą analizę jedynie tej wystawy. Pozostałe wydarzenia miały charakter lokalny, zachowała się jedynie ich 
szczątkowa dokumentacja. 

6 Jako ciekawostkę warto dodać, że niektóre z artystek biorących udział w tym pokazie, uczestniczyły w tym samym roku, na zaproszenie grupy 
malarek holenderskich De Zeester (nie była to oficjalna prezentacja, lecz prywatna inicjatywa Holenderek), w Międzynarodowej Wystawie Plastyczek 
w Amsterdamie (6 luty–20 marca). Zob. Archiwum Akt Nowych, Akta Komitetu Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, nr zbioru 175, syg. 250 – Wystawa 
prac malarek polskich w Holandii w Amsterdamie w 1952 roku. Sprawozdanie, spis prac, 1952. W dziale malarstwa pokazano prace: Marii Rostkowskiej, 
Marii Mackiewicz, Janiny Kraupe, Krystyny Łady Studnickiej, Józefy Wnukowej, Zofii Lipińskiej, Urszuli Ruhnke, Marii Leszczyńskiej i Barbary Massalskiej, 
Zofii Winnickiej, Marii Ostrowskiej, Gizeli Klimaszewskiej, Władysławy Rogińskiej, Marii Teisseyre, Moniki Żeromskiej, Teresy Pągowskiej, Wandy 
Wereszczyńskiej, Heleny Cygańskiej–Walickiej, Zofii Czarnockiej–Kowalskiej, Heleny Krajewskiej. W dziale grafiki znalazły się prace: Marii Hiszpańskiej, 
Heleny Chrostowskiej, Bogny Krasnodębskiej–Gardowskiej, Marii Gabryel–Rużyckiej, Ireny Kuran–Boguckiej, Leonii Kaneckiej. W sprawozdaniu poseł R. 
P. w Hadze Tadeusz Findziński donosił: „Zazwyczaj zwiedzający grupowali się w sali polskiej. Żywo komentowano poszczególne obrazy (np. 1 maj, Koreę 
i Portret przodownika pracy) – zwracając uwagę na łączność malarek polskich z aktualnymi problemami, zrozumiałość formy i tematyki. Wywołało to 
pewne niezadowolenie wśród grupy »De Zeester«, których prace były na ogół nie związane z tematyką socjalną i bezwyrazowe – estetyzujące.” 

7 Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, przeł. Maria Jaszczurowska (Warszawa: W.A.B, 2015), 17.

8 H.B. [Helena Blumówna], „Krakowska Kronika Plastyczna,” Tygodnik Powszechny 16 (1952). 

9 Zob. Andrzej Kostołowski, „Uwagi o twórczości Janiny Kraupe,” w Janina Kraupe, red. Katarzyna Jankowiak–Gumna i Zofia Starikiewicz (Poznań: Art & 
Busines, 2003), 9–10. 

10 Zob. Joanna Pużyńska, „Kalendarium,” w Halina Chrostowska, red. Maryla Sitkowska i Monika Chypczyńska (Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000), 112. 

11 Dariusz Jarosz, „Idee, programy i realia: funkcje Ligi Kobiet w porządku instytucjonalnym Polski Ludowej (1945–1957),” w Działaczki społeczne, 
feministki, obywatelki…Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), T. II, red. Agnieszka Janiak–Jasińska, 
Katarzyna Sierakowska i Andrzej Szwarc (Warszawa: Neriton, 2009), 308. 

12 Ibidem.

13 Ibidem, 314. 

14 Ibidem, 316. 

15 Ibidem, 315–316. 

16 W numerze Gazety Krakowskiej z 27 maja 1960 roku czytamy: „Nazwisko malarki p. Janiny Pawluk–Nowakowej znane jest społeczeństwu Krakowa – 
w szczególny jednak sposób zostało ono związane z Nową Hutą i jej historią. Artystkę pasjonuje stałe poszukiwanie ciekawych tematów bliskich życiu 
[…] Kiedy więc w 1951 r. zaczął się budować nowohucki kombinat, p. Pawluk–Nowakowa często zabierała się na plac budowy ciężarówkami dowożącymi 
robotników. Z tego okresu powstał właśnie jej cykl rysunków obrazujących historię powstawania Huty”. Anonimowy dziennikarz dodawał: „Obraz 
działalności artystycznej p. Pawluk–Nowakowej nie byłby pełny, gdybyśmy pominęli jej pracę nad upowszechnieniem kultury plastycznej. Organizowała 
ona szereg wystaw na terenie świetlic zakładowych połączonych z licznymi spotkaniami w środowisku robotniczym i dyskusjami nad zagadnieniami 
sztuki.” nn, „Wystawa malarstwa w kawiarni,” Gazeta Krakowska, 27 maja 1960. 

17 Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja, 94. 

18 Jarosz, „Idee, programy i realia,” 322. 

19 Ibidem. 

20 Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja, 164. 

21 Ibidem, 147.

22 Ibidem, 173.

23 (ter), „ZPAP i LK przygotowują wystawę »Kobiety o kobietach« na Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wystawa ta zobrazuje osiągnięcia kobiet w walce 
o pokój,” Echo Krakowa 22 lutego 1952.

24 Mariusz Zawodniak, „Terenowe akcje,” w Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński i Wojciech Tomasik (Kraków: Universitas, 2004), 357. 

25 Agnieszka Mrozik, „Wywołać z milczenia: historia kobiet w PRL–u: kobiety w historii PRL–u,” Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja 4 (2011): 113. 

26 Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja, 18. 

27 Dziękuję jednemu z recenzentów mojego artykułu za zwrócenie uwagi na fakt, iż w omawianych wystawach nie brały udziału artystki przedwojenne, 
które ze względu na swoje pochodzenie i poglądy polityczne były dyskryminowane. 

28 Jarosz, „Idee, programy i realia,” 322–323.

29 Aleksandra Kołłontaj (1872–1952) – radziecka myślicielka. W ramach wprowadzania równości płci zaproponowała ideę uspołecznienia gospodarstwa 
domowego. Uważała, że prace domowe powinny zostać przejęte przez instytucje państwowe.

30 Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja, 70.

31 Ibidem, 77.

32 Ibidem, 78.

33 Hanna Mortkowicz–Olczakowa, „Zmiany w krajobrazie,” Nowa Kultura 28, 13 lipca 1952.

34 H.B., „Krakowska Kronika Plastyczna.”

35 W latach 1950–1954 brała udział w czterech Ogólnopolskich Wystawach Plastyki. Na II OWP (1951) otrzymała wyróżnienie i drugą nagrodę zespołową, 
na III OWP wyróżnienie i nagrodę państwową trzeciego stopnia w zespole, na IV OWP wyróżnienie. 

36 Współautorki wielkiego socrealistycznego płótna Pierwszomajowa manifestacja w 1905 roku (1951; 3 x 5,57 m), wraz z Teresą Pągowską, Juliuszem 
Studnickim, Stanisławem Teisseyrem, Józefą Wnukową, Janem Wodyńskim, Hanną Żuławską i Jackiem Żuławskim. Brała udział w I OWP, II OWP (trzecia 
nagroda), III OWP (wyróżnienie), IV OWP (wyróżnienie). 
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37 W 1952 roku uzyskała dopiero dyplom z grafiki; w tym samym roku wyszła za mąż za Tadeusza Brzozowskiego, z którym podczas okupacji działali 
w podziemnym teatrze Tadeusza Kantora. W katalogu wystawy Barbara i Tadeusz w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem 
(23 marca–22 kwietnia 2007) znajduje się reprodukcja pracy Barbary Gawdzik Kobiety koreańskie (ok. 1952). 

38 Helena Blumówna, „Wystawy w Krakowie,” Tygodnik Powszechny 28, 18 lipca 1948.; Eadem, „Krakowska kronika plastyczna,” Tygodnik Powszechny 28, 14 lipca 1949.

39 25 czerwca 1950 roku armia Koreańskiej Republiki Demokratycznej weszła na tereny Korei Południowej. Wojska południowokoreańskie były dużo mniej 
liczne, dlatego Rada Bezpieczeństwa ONZ wysłała tam siły międzynarodowe. Korea Północna uzyskała poparcie Chin i Związku Radzieckiego, po stronie 
Korei Południowej stanęły Stany Zjednoczone.

40 Irena Rylska, brak tytułu, w Wystawa prac Marii Gabryel–Rużyckiej (1905 –1961) (Warszawa: CBWA „Zachęta”, 1963), 8. Kat. wyst.

41 Marta Leśniakowska, „Polskie architektki w dyskursie nowoczesności,” w Alina Ślesińska 1922–1994, red. Ewa Toniak (Warszawa: Zachęta – Narodowa 
Galeria Sztuki, 2007), 34. Kat. wyst.; Ewa Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm (Kraków: Korporacja Ha!art, 2009), 7. 

42 H. Musz. [Hanna Muszyńska–Hoff manowa], „Wystawa prac malarstwa cieszy się dużym zainteresowaniem,” Słowo Polskie [Wrocław] 33, 7 luty (1952).

43 Al. Stefanowski [Aleksander Stefanowski], „Na wystawie prac kobiet – członkiń Związku Plastyków,” Gazeta Robotnicza [Wrocław] 46, 23–24 luty 1952.

44 Znany jest socrealistyczny obraz Gołkowskiej znajdujący się w Muzeum w Kozłówce Pięć minut milczenia (1953). 

45 J.Ż., „Płciowizm?,” Tygodnik Zachodni, 3 marca 1957.

46 1 maja–30 maja 1955, Sala CBWA w Poznaniu.

47 Tadeusz Byczko i Konstanty Kalinowski, „Co widzieli studenci – historycy sztuki na wystawie grupy poznańskich plastyczek,” Gazeta Poznańska 73, 26–27 marca 1955.

48 Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja, 190. 

49 Ibidem, 223.

50 Moda i Życie Praktyczne – pierwszy periodyk kobiecy ukazujący się po II wojnie światowej (od stycznia 1946 roku). Zamieszczano tam artykuły na temat 
mody, urody i kuchni. W 1948 roku, na skutek nacisków Ligi Kobiet, zaczęto publikować teksty dotykające kwestii politycznych i ideologicznych. Rok 
później nastąpiła zmiana nazwy na Kobieta i życie. 

51 Chodzi tu o filmy dokumentalne i kroniki filmowe ukazujące brygady murarek na budowie, kobiety obsługujące maszyny, windziarki, spawaczki, kobiety 
wykonujące zawód sztygara, kierowcy taksówki, montujące aparaty telefoniczne, w czasie pracy na budowie zajezdni tramwajowej, przy spawaniu 
i innych pracach w halach produkcyjnych, wykonujące zawód dyrektora gminy, przewodniczącej WRN, profesora. W szczególny sposób eksponowano 
przodownice pracy. 
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NIE SIOSTRZAŃSTWO A PRZYJAŹŃ. 
ODBICIA IZABELLI GUSTOWSKIEJ

I KRYSTYNY PIOTROWSKIEJ

W lutym 1978 roku w skim BWA otwarto wystaw  Trzy kobiety. Ania Bednarczuk, Iza 
Gustowska, Krynia Piotrowska (6–23 lutego 1978). Zos  ona przygotowana wspólnie przez wys  
artystki, prywatnie  Wszystkie   absolwentkami  W   
Sztuk Plas  w Poznaniu, a wie pierwsze pr w  w  na tej  Po  Piotrowska 
wyja  „stwier my,  poruszamy s  w  innej   panowie i my jako  

 nas  ws  w  przez  wystaw ”1 Zaprezentow y one wte  pr , które mo na 
potraktow  jako autoportretowe. W   fotogra   wizerunków siebie, proponow  re  eks  

 samo  w której w  elementem   w  przez y. Pr  
w tkaninie r   na pr  Kart  choroby, w której interesow    zapis 
f wania  zestawiony z wizerunkiem twarzy. Piotrowska zaprezentow   innymi pr  

 sposobu postrzegania twarzy, jak Rekonstrukcje z 1977 roku. Gustowska za  porus  temat (nie)
 Zmieniam si  Zobacz mnie w czerwieni, obie z 1978 roku. 

Trzy kobiety s y s  punktem wyj    ykli wystaw organizowany     – 
Odbicia i Spotkania–Obecno . Spotkania–Obecno  to eks  przegotowywane przez  Gustows  

wo z Krys  Piotrows  na  pokazuje ona i  swoje i zapros  przez siebie kobiet.2 
Odbicia za  – którymi  s  w tym te  – to eks  na  Gustowska i Piotrowska  
tylko swoje .3 Pierwsza wystawa z tego yklu  miejs  w Krakowie w Galerii  Rynek w 1980 

 i  
wystawienn . Zaproszenie zres  sugeruje,  by y to ie równoleg  wystawy i i alne, a nie 
je a wspólna.4 In  wyg  sytu  w wypa  wystawy zorganizowanej w 1985 roku w Warszawie 
w sto nym BWA Pokaz, zie ju  na zaproszeniu i w ulo  wy  by o wyr nie,  to wspólna wystawa, 
opatrzona tytu  Odbicia. Kolejne ekspozy  z tego yklu to  Odbicia II – Izabella Gustowska, Krystyna 
Piotrowska, Galeria Nyköping, Nyköping, 1986, Print and Video works: Izabella Gustowska, Krystyna 
Piotrowska, Fine Art Buil ing Gallery – University of Alberta, E monton, 1989, Återspegling. Izabella Gustowsk, 
Krystyna Piotrowska, Kunst alle, L  1994, Odbicia VI – Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska, Galeria 
ArtNEWme ia, Warszawa, 2011.5

Oba ykle wystaw mo na postrzeg  w r    artystek, ale  kuratorek i  
na r  sztuki kobiet rozwijane w  artysty nym  po z ku lat sie em zies y  w  mierze 

 wp ywem ru  kobiet y i ei feministy ny  Niezwykle wa   aspektem    
wspólnotowy arakter. Klu owa s  s  i ea siostrza twa, rozumiana jako „r  bli  i po u  
w  zy kobietami niespokrewnionymi ze sob ,  o wspólnoty ia  wynik y  
z faktu by  kob .6 M  by  ona pr wwag  la braterstwa – minu  w nim   

zy yznami, any  i w niany  w zbiorowy  zia  W  na  oparte 
jest nowo sne po  na  i sposób jego funk onowania.7 Wspólnotowo  kobiet  i ma, stanow  
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Trzy kobiety. Ania Bednarczuk, Iza Gustowska, 

Krynia Piotrowska, BWA Poznań, 1978. Okładka 

broszury. Archiwum I. Gustowskiej.
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Odbicia. Izabella Gustowska, Krystyna 

Piotrowska, broszura, Galeria Pokaz, 

Warszawa 1985. Archiwum I. Gustowskiej.

Återspegling. Izabella Gustowska, Krystyna 

Piotrowska, Kunsthalle Lund, 1994. Archiwum K. 

Piotrowskiej.

Odbicia VI. Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska, 

Galeria ArtNewMedia, Warszawa, 2011. 

Fot. Krystyna Piotrowska.
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Ten element dialogiczny obecny w li cie Gustowskiej i jego brak u Piotrowskiej,  
sposobowi, w jaki temat ich relacji jest obecny w ich sztuce. U  
podejmowana wprost, na przyk d w pracy zatytu owanej Bli niaczo  z wyboru (1981). To dyptyk, w którego 
k dej ci mamy do czynienia z przedstawieniem zd  siedz ych obok siebie dwóch artystek. Zos y 
one w pewnym sensie pomieszane poprzez n o nie na twarze – przy u yciu  gra  cznych – masek 

ych for  twarzy tej drugiej. Praca ta n y do cyklu Wzgl dne cechy podobie stwa tworzonego przez 
Gustowsk  od 1979 do 1990 roku, którego bohaterkami s  same kobiety, a tematem bardzo sto jest relacja 

dzy nimi. Punktem wyj cia by o zainteresowanie b niactwem, czy jak pis  artystka „przewrot  
samej natury, proponu  »zdublowany obiekt«, pozornie idealne w warstwie wizualnej kopie”.14 Stopniowo 
Gustowska przes  skup  uwag  na tych kobietach, które powi ne s  w  krwi i ponadto cechami 
zewn rznymi, a przenios   na bli , pokrewie two z wyboru. Piotrowska zarówno w li cie, jak i w sztuce, 
wydaje s  bardziej gliwa w opowiadaniu o relacjach z innymi. Nie wid   u niej zainteresowania 
siostrza twem, pow niem, czy to wynik ym z relacji krwi, czy opartym na czym  innym. Jej wczesne 
prace s  g ównie autoportretowe. Pojawia s  na nich jednak niekiedy Gustowska, jak na przyk d w Albumie 
1 z 1980 roku. W jednym z wywiadów Piotrowska mów  „W mojej pracy nie interesuje mnie psychologia 
portretu [, a] twarz zobaczona w lustrze, utrwalona na zd u, zap na”.15 To  w taki sposób, jako 
odnos  s  do (nie)obec ci drugiego owieka mo na postrzeg  jej portrety Gustowskiej.

Do kolejnej wspólnej wystawy Gustowskiej i Piotrowskiej dos o rok pó niej. Odbicia II  
zorganizowane w miejskiej Galerii Nyköping w miejsc ci Nyköping w Szwecji w 1986 roku. Powtórzenie 
tytu u i dodanie kolejnej liczby por dkowej wyr nie wskazuje na rozpo  postrzegania wspólnych wystaw 
jako swego rodzaju cyklu. W nym aspektem jest jego realizowanie mimo zmien ych s  okolicz ci 

s  Trzy 
kobiety i ekspozy  w Krakowie – zrealizow y w czasie, kiedy obie mie  w Poznaniu i  siebie 
niejako pod r k . Wystawa w Warszawie w 1985 roku pows  ju  w czasie, kiedy Piotrowska przebyw  
na emigracji i, jak pis , w du ym stopniu s  do tego odnosi . Przy kolejnej ekspozycji – zorganizowanej 
rok pó niej w Nyköping – Piotrowska wys p  w roli swego rodzaju gospodyni. Po wy dzie z sukcesem 
wypracowyw  sobie dobr  pozy  na szwedzkiej scenie artystycznej. Kiedy   wystawy, 
zapros  Gustowsk , by wraz z n  pok  swoje prace. Odwrotna sytuacja nas p  trzy lata pó niej, kiedy 
Gustowska przebyw  na stypendium w Edmonton w Kanadzie. Postar  s , by na pobyt rezydencjalny 
przejech  tam w tym czasie  Piotrowska. Zaaran owano w Fine Art Building Gallery na University of Alberta 
ich wspóln  ekspozy  Print and Video works: Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska (obok zaplanowanej 
od dawna indywidualnej wystawy prac Gustowskiej). Ten transnarodowy charakter ich wspólnych wystaw 
jest wart odnotowania, bo pokazuje,  inicjatywy te nie by y zw ne z dnym konkretnym miejscem czy 

iskiem. Swoje ród o y w relacji – przy ni – dzy artystkami, które d y y do tego, by wspólnie 
 

Kolejna wspólna ekspozycja  miejsce ponownie w Szwecji, w Kunsthalle w Lund, na  
1994/1995 roku. Artystki kolejny raz u y y tytu u Odbicia i w katalogu po  sporo uwagi temu  
T we Odbicia   w  mierze podwójno ci, która interesow  je w ciwie od  
ich ci artystycznej. Podwójno ci  w wypadku Piotrowskiej, przede wszystkim twarzy 
i jej odbicia, czy to w lustrze, na fotogra  i, czy jej ladu w  U Gustowskiej wo podwójno
dotyczy  zjawiska b niactwa, o czym ju  pis , ale tak  relacji dzy rzeczywist  a jej rejestr .

Kwestia relacji dzy artystkami, czy to w yciu, czy w pracach, nie zos  w katalogu tej ekspozycji 
poruszona. Podobnie jak w wypadku ulotki z wystawy w 1985 roku, w te cie interpretacyjnym autorstwa 
Alicji K pi iej, gdzie k dej z artystek zos  ony osobny fragment, tutaj jest to wr  osobna strona. 
Inaczej jednak n  przy okazji warszawskiej ekspozycji, te fragmenty, które s  wspólne nie doty  obu artystek 
i zw ków dzy nimi, a ogólnie problemu „odb . 

Wid  wyr n  zb  dzy katalogiem tej wystawy a tym, który zos  przygotowany w 1993 roku 
na wystaw  Obecno  III zorganizowan  w Poznaniu przez Gustowsk . Polega ona dzy innymi po prostu 
na tym,  tekst K pi iej zamieszczony w katalogu w Lund ukaz  s  najpierw w pozna im wydawnictwie. 

r  Obecno ci  
7x1 i  miejsce w BWA Arsen . W Lund oczywi cie zos y zamieszczone tylko fragmenty one 
Gustowskiej i Piotrowskiej. Podobie two y  jednak, przynajmniej ciowo, w koncepcji. Dla 
Obecno ci III, podobnie zres  jak i dla poprzednich wystaw z tego cyklu, niezwykle    
indywidual ci artystek, zaznaczonej zres  w tytule br ym 7x1. Zarówno na wystawie w Poznaniu, jak 



76

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

i w Lund, zaznaczy o s  ambiwalentne podej cie do szeroko rozumianej idei siostrza twa – równoczesna ch  
wspólnego d nia i podkre lanie odr ci. W historii Odbi  ta ekspozycja stanowi moment pr omowy.

Po wystawie w Lund drogi wystawiennicze Gustowskiej i Piotrowskiej   Bynajmniej 
nie wynik o to z braku sukcesu. Wystawa w Lund zos  znakomicie przy .16 Nie   chyba 
z t ci we wspó pracy. Piotrowska podkre  w rozmowie ze mn  jej dobr  ja , ch  wzajemnej 
pomocy i wsparcia, zauw n  tak  przez innych i traktowan  jako ewenement.17 Kluczowe  rozchodzenie 
s  zainteresowa  tematycznych, w coraz mniejszym stopniu w wypadku obu artystek doty ym kwestii 
odb , a tak  estetyki. Jej zmiana nas pow  g ównie u Gustowskiej zainteresowanej wtedy r  dzy 
rzeczywist ci i nierzeczywist , real  i widmem oraz twor  ju  nieomal wy nie instalacje, potem 
projekcje wideo. Piotrowska po kowo skup  s  na rozwijaniu swoich technik gra  cznych,  ich 
do eksploatowania motywu autoportretu i podwojenia portretu. Z czasem, ju  po powrocie do Polski w 2001 
roku,  s g  po inne media, realizow   lmy i tworzy  instalacje, tak  kuratorow , a jej g ównym 
obszarem tematycznym s  s  to sam  i tradycja ydowska, utracona i odzyskiwana. 

Do kolejnej wspólnej wystawy – kolejnych, szóstych ju  Odbi  –  w 2011 roku. Ekspozycja 
w ArtNEWmedia w Warszawie  odmienny charakter od poprzednich.  skupione  
na najnowszych pracach – ta by  retrospektyw . Nie dwoma osobnymi    
z artystek, a retrospektyw  relacji dzy nimi; osobistej, ale znajdu  odbicie w sztuce. Kwestia przy ni 
zos  pod  wprost po raz pierwszy od warszawskiej ekspozycji w 1985 roku, ale potraktowana jednak 
z w kszym n  wtedy dystansem. W opisie wystawy z 2011 roku czytamy: „Artystki y wieloletnia przy  
ale tak  trudna do zde  niowania w  w samej ich twórcz ci. […] Wystawa koncentruje    
wspól ci, podwój ci, podobie twa i ró nic. W ksz  prac to autoportrety artystek i prace, w których 
portretu  s  one nawzajem”.18 

Mo na by pój  w ie tym tropem i analizow  prace, w których artystki  swoje 
wizerunki, jako iadectwo relacji dzy nimi, zarówno w wymiarze faktogra  cznym, jak i emocjonalnym. 
Dotyczy to tak  ich nowszych d . Warto by wsk  cho by na to,  w monumentalnych realizacjach 
Gustowskiej (akurat w ArtNEWmedia nie pokazanych), w których przew  s  liczne kobiety, zawsze jest 
miejsce  dla Piotrowskiej.19 Tak  Piotrowska w y  Gustowsk  w projekt, w którym wspó p  
z kobietami – w  lmie Jej w osy – 2011 roku jest jedn  z kobiet, której zap uje warkocz.

Bardziej interesu  jest dla mnie jednak tutaj c  innego – charakter ich wspó pracy w iecie sztuki. 
Artystki nigdy nie zrealizow y wspólnego d . Za ich wspólne prace mo na by uzn  kolejne Odbicia, 
ale one chyba jednak nie podchod y do wystaw jako do projektów artystycznych. To raczej spotkania ich 
prac. Temu s u y ustawianie ich obok siebie, zawsze pomieszanych, a nie w osobnych salach, tak, by z sob  
przez jaki  czas wspó –egzystow y. Tak jak artystki wspó –egzystu  z sob  w iecie sztuki, nie ukryw , 

 podstaw  ich wspólnego w nim d nia jest przy  To ona r. 
 U yw  po  „wspó –egzystencja”, odnos  s  do tego, jak o przy ni pis  Giorgio Agamben.20 

Okre lenie  przyjacielem nie jest wed ug niego zw ne z uznaniem,  n y on od grupy podmiotów 
o jaki  cechach, sk d ych s  na „przyjaciela”. „Rozpoznanie  jako przyjaciela oznacza niemo  
rozpoznania go jako »c  Nie mo na powied  »przyjaciel  tak jak s  mówi »b  »w oski  »gor  
– przy  nie jest w  ani ja  podmiotu, a bycie razem przyjació  nie jest okre lone przez 
uczestniczenie we wspólnej istocie [substance]”.21 Wspólne wystawy oparte na przy ni s  w tym ietle 
czym  odmiennym od tych opartych na siostrza twie, czy to rozumianym esencjonalnie, czy strategiczne. 
W tych drugich bowiem nacisk po o ony jest na to, co wspólne, b d  wspólne cechy, b d  wspólne cele. Je li 
c  y tak rozumian  przy  z siostrza twem, to krytyka koncepcji braterstwa jako podstawy tworzenia 
wspólnoty.22 

Bycie przyjacielem nie jest cech , jak ju  pis , ale blisko , która s  dzieje. Agamben zwraca 
uwag  na performatywny charakter sformu owania „Jestem Twoim przyjacielem”. W wypadku omawianej 
tu d ci Gustowskiej i Piotrowskiej, jego odpowiednikiem by yby akty wzajemnego odnoszenia s  do 
siebie w sztuce, ale przede wszystkim k da ze wspólnych wystaw z cyklu Odbicia. Akcentowanie w ich ramach 

pó gzystowaniem w przestrzeni galeryjnej, 
odpowiada charakterowi tak rozumianej przy ni.

Szczególnie wyr nie odmie  ich postawy zaznaczy  s  przy okazji ostatnich z omówionych tu 
Odbi  z 2011 roku. Odby y s  one nieomal równolegle z wystaw  3 kobiety. Maria Pini ska–Bere , Natalia LL, 
Ewa Partum przygotowan  w Zach  (1 marca–8 maja 2011, kuratorka: Ewa Toniak). Anna Markowska  

 wystaw  podkre ,  „Wystawa stanow  w istocie trzy mini–retrospektywy, gdy  przestrze  dla k dej 
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Odbicia VI,

Przypisy

1 Krystyna Piotrowska w felietonie „Kobiece rewolucje,” realizacja: Aleka Polis, Obieg.pl, 2011, http://www.obieg.pl/obiegtv/20909.

2 Dotychczas odbyło się pięć takich wystaw: Spotkania – Obecność I, Galeria Kontakt, Galeria ON, Poznań, 1987,; Spotkania – Obecność II, Galeria ON, 
Poznań, 1989,; Spotkania – Obecność III, Muzeum Etnograficzne, BWA „Arsenał”, Galeria ON, Poznań, 1992,; Presence IV – 6 women / Obecność IV – 6 
kobiet, Galeria La Coupole, Rennes, 1994,; Osiem dni tygodnia, Galeria 13 muz, Szczecin, 2011. Zob. Agata Jakubowska, „Spotkania. Wystawy sztuki 
kobiet kuratorowane przez Izabellę Gustowską,” Ikonotheka, 26 (2016) – w druku.

3 Anna Bednarczuk, która – jak mówi Krystyna Piotrowska – odeszła potem w stronę rozwiązań/poszukiwań bardziej formalnych (nie było jej na Sztuce 
kobiet z tego powodu). Rozmowa z Krystyną Piotrowską 30 marca 2015.

4 Informacje zamieszczone zostały w dwóch kolumnach, w każdej powtórzono dane dotyczące wystawy, zmieniając tylko nazwisko wystawiającej 
artystki.

5 Niekonsekwencja w numeracji wynika w tego, że początkowo artystki liczyły swój cykl od warszawskiej wystawy w 1985 roku, ale w pewnym 
momencie zaczęły jednak uwzględniać też tę wcześniejszą ekspozycje w Krakowie w 1980.

6 Agnieszka Mrozik, „Siostrzaństwo,” w Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś–Grodzka, et al. (Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2015), 511.

7 W odniesieniu do Polski pisała o tym Maria Janion. Zob. Maria Janion, „Polonia powielona,” w Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie (Warszawa: 
Fundacja Odnawiania Znaczeń, 2005), 23–24.

8 Penny A. Weiss, „Feminist Reflections on Community,” w Feminism and Community, red. Penny A. Weiss i Marilyn Friedman (Philadelphia: Temple 
University Press, 1995), 3–19.

9 Podobnie postrzegam cykl wystaw Kobieta o kobiecie realizowanych w Galerii BWA w Bielsko–Białej, przy czym tu inicjatorką i organizatorką była nie 
artystka a kuratorka, dyrektorka instytucji. Także nie zaowocowały one wspólnym działaniem podjętym przez artystki/uczestniczki.

10 Zob. swego rodzaju manifest: Izabella Gustowska, „…dlaczego?,” w Obecność III (Poznań: Galeria ON, 1992), brak numeracji stron. Kat. wyst.

11 Stefan Nowak, „System wartości społeczeństwa polskiego,” Studia Socjologiczne nr 4 (1979): 160.

12 Choć socjolog ten pisał o społeczeństwie żyjącym w PRL–u, wielu innych badaczy (on sam zmarł w 1989 roku) postrzega ową „socjologiczna 
próżnię” jako cechę, która silnie obecna jest i po transformacji ustrojowej. Zob. Anna Kubiak i Anita Miszalska, „Czy nowa próżnia społeczna, czyli 
o stanie więzi społecznej w III RP,” Kultura i Społeczeństwo 48 (2004): 19–43.

13 Zob. Anna Jamroziakowa, „Postaci przyjaźni jako wieczne symptomy człowieczej obecności w grafice artystycznej i wideo projekcji,” w Umysł–ciało–
sieć, red. Edyta Stawowczyk–Tsalowoura i Wojciech Chyła (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005), 101–124.

14 Strona internetowa artystki, dostępna 10.06.216, http://old.gustowska.com/index_pl.htm.

15 Elżbieta Dzikowska, „Krystyna Piotrowska,” w Eadem, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami grafiki (Warszawa: Rosikon Press, 2012), 202.

16 W archiwum Krystyny Piotrowskiej znajdują się liczne recenzje tej ekspozycji.

17 Rozmowa z Krystyną Piotrowską 31 marca 2015. Uważa ona, że w dużej mierze było to możliwe dzięki temu, że czuły się równe, równo docenione.

18 „Izabella Gustowska i Krystyna Piotrowska. Odbicia VI,” Galeria ArtNEWmedia, notka towarzysząca wystawie, dostępna 10.06.2016,
http://artnewmedia.pl/anm_galeria/pl/archive/exhibitions/26ulrMLdmFuWd5NqlmVsaJKaaQ.htm.

19 Na przykład w wielkiej projekcji Life is a Story pokazanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 2007 roku czy na wystawie Nowy Jork i dziewczyna 
w galerii Art Stations w Poznaniu w 2015.

20 Giorgio Agamben, „Frienship,” Contretemps 5 (2004): 2–7. Dostępny 10.06.2016, http://sydney.edu.au/contretemps/5december2004/agamben.pdf.; 
Idem, What is an apparatus? And Other Essays, tłum. David Kishik i Stefan Pedatella (Stanford: Stanford University Press, 2009), 25–38.

21 Agamben, „Frienship,” 4.

22 Zob. Maria C. Lugones i Pat Alake Rosezelle, „Sisterhood and Friendship as Feminist Models,” in Feminism and Community, red. Penny A. Weiss 
i Marilyn Friedman (Philadelphia: Temple University Press, 1995), 135–46.; Jacques Derrida, „Polityka przyjaźni,” tłum. Tomasz Zarębski, Odra nr 7/8 
(2001): 46–52.

23 Anna Markowska, 3 kobiety Sztuka i Dokumentacja 
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Anna MARKOWSKA
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski

3 KOBIETY I INNE WYSTAWY 
DUETU TONIAK–SZCZĘŚNIAK

3 kobiety: Maria Pini ska–Bere , Natalia Lach–Lachowicz, Ewa Partum  

Alina lesi ska (1926–1984) Natalia 
LL. Secretum et Tremor 

3 kobiet

Olbrzymki: kobiety i socrealizm 
Kobiety i sztuka ok. 1960 r.  

Artystki polskie 

Gazecie 
Wyborczej

Gazety Wyborczej

Artystki polskie
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Ewa Partum, Wschodnio–zachodni cień (1984/2006) na wystawie 3 

kobiety: Maria Pinińska–Bereś, Natalia Lach–Lachowicz, Ewa Partum,  

Zachęta, Warszawa, 2011. Zdjęcie dzięki uprzejmości Zachęty 

Narodowej Galerii Sztuki.
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Sala poświęcona twórczości Natalii LL na wystawie 3 kobiety: Maria 

Pinińska–Bereś, Natalia Lach–Lachowicz, Ewa Partum. Na pierwszym 

planie Sztuka intymna (1971), Zachęta, Warszawa, 2011. Zdjęcie dzięki 

uprzejmości Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.

Ewa Partum,  Pirouette (1984) – film z dokamerowego performensu 

oraz gablota na wystawie 3 kobiety: Maria Pinińska–Bereś, Natalia 

Lach–Lachowicz, Ewa Partum, Zachęta, Warszawa, 2011. Zdjęcie dzięki 

uprzejmości Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.

Sala Marii Pinińskiej–Bereś na wystawie 3 kobiety: Maria Pinińska–Bereś, 

Natalia Lach–Lachowicz, Ewa Partum, Zachęta, Warszawa, 2011. Zdjęcie 

dzięki uprzejmości Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.
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Artystki polskie 
male chauvinist pig 

Artystki polskie 

Poza kanonem. Sztuka polskich artystek 1880–1939 Na marginesach lustra, cia o 
kobiece w pracach polskich artystek Artystki polskie 

Olbrzymki 
Artystkach polskich,

3 kobiety: Maria Pini ska– Bere , Natalia Lach–Lachowicz, Ewa Partum. 

Natalia LL. Secretum et Tremor

3 kobiety

3 kobiet

Wschodnio–zachodniego cienia 

Wschodnio–zachodni cie  

Wschodnio–zachodniego 
cienia 

3 kobiety  – 



83

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

pars pro toto

Wschodnio–zachodni cie ,  
3 kobiety Fotogra  a intymna 
Aksamitny terror 

S owem 
Aksamitnego terroru, 

Fotogra  a intymna 

Fotogra  i intymnej 
Fotogra  a 

intymna 
Fotogra  a intymna

Pud o w walizce Fotogra  a intymna 

S owo 

do–it–yourself

NS 

Fotogra  i intymnej 
Anatomia pokoju 

Samoidenty  kacje 
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Pirouette 

Translate: Kolekcja Niemo liwa/
The Impossible Collection. 

Pirouette 

Pirouette 

oeuvre 

Umywalk  
Moim uroczym pokoikiem Maszynk  mi o ci Szeptami Dekonstrukcj  krzywej 

wie y II Infantk . Rotund  z dzwoneczkiem Sabatem 
Miejsce poetyckie 

3 kobiety. 

3 kobiety,  
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blockbuster

Artist is Present 

3 kobiety 

3 kobiety, 

Mistyki kobieco ci 

P e  w kulturze 

P e  
w kulturze  3 kobiety.



86

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

backlash 

femme–enfant

3 kobiet, 

 
3 kobiety
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«

Kobiety na kraw dzi. PRL a emancypacja
Rewizja osobista, Dziewczyny 

do wzi cia, Aktorzy prowincjonalni Przez dotyk
Krzyk Bluszcz, 

Fading Traces,

  
Ch opiec ro nie na rycerza

Ch opiec 
ro nie na rycerza.

3 kobiety . 

Infantki–Rotundy, 

de facto

Festiwalu Sztuki 
Kobiet Pranie… 
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3 kobiet 

 

3 kobiety 

3 kobiety 

3 kobiet

Obiegu

notabene

Samoidenty  kacja

Sztandarze M odych

3 kobiety 

status quo
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3 kobiety 

Grzech pierworodny 

. 

Festiwalu Sztuki Kobiet
,

3 kobiety

 3 kobiety 

Trzy kobiety 

Playboya
par exellence

 Obiegu
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Samoidenty  kacji 

public relations, 

Natalia LL. Secretum et Tremor  

3 kobiety, 

3 kobietami 

Opera omnia Tajemnica i dr enie Boja ni i dr enia 
 

Natalia LL. Secretum et Tremor 

Ehrengard

 

Natalia LL. Secretum et Tremor
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Jestem! Jsem!  

Natalia LL. Secretum et Tremor 
 

The World Goes Pop 
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Mostów.
Jestem artystk  we wszystkim co niepotrzebne, 

3 kobietach

Natalia LL. Secretum 
et Tremor 3 kobiet

backlash 

gender

3 kobiety 

Artystki polskie 
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Przypisy

1 Por. biogram artystki autorstwa Moniki Mokrzyckiej–Pokory na portalu culture.pl, dostępny 24.03.2016, http://culture.pl/pl/tworca/malgorzata–
szczesniak.

2 Ewa Toniak, „Artystki,” Gazeta Wyborcza, 9 września 1991.

3 Ibidem.

4 Zmanipulowano zarówno wymowę pracy ucznia Matejki, sugerując nie tylko jego mizoginizm, ale też zaprogramowano niejako sarkastyczny dystans 
do feminizmu ewentualnych widzów wystawy.

5 Ewa Toniak, „Tylko nie feminizm: O pierwszej powojennej wystawie polskich artystek,” w Głos mają kobiety. Teksty feministyczne, red. Sławomira 
Walczewska (Kraków: Convivium, 1992), 102–113.; Por. Maria M. Baranowska, „»Głos mają kobiety«, czyli o tożsamości i różnicy,” dostępny 24.03.2016, 
http://laboratorium.wiez.pl/teksty.php?glos_maja_kobiety_czyli_o_tozsamosci_i_roznicy&p=1. 

6 Ewa Toniak, „Ech, te baby,” Obserwator, 9–10 maja 1992.

7 Gdy nie podaję źródła, informację zawdzięczam rozmowom z Ewą Toniak. Oprócz Morawińskiej formujący wpływ na postawę Toniak miała Maria 
Janion, promotorka jej doktoratu „Śmierć bohatera. Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania kościuszkowskiego 
do manifestacji 1861,” (Uniwersytet Gdański, 2015). To z Janion współdziała też przy wystawie POLKA. Medium, cień, wyobrażenie (CSW Zamek 
Ujazdowski, 2005), badając wyobrażenia związane ze sferą kobiecości oraz szukając świadectw obecności kobiet w polskiej kulturze. W panteonie 
formotwórczych kobiecych autorytetów wymienić trzeba jeszcze koniecznie Honoratę Kępkiewicz, profesorkę z warszawskiego liceum im. Reytana, 
internowaną zresztą w stanie wojennym, która już w PRL–u uczyła młodzież odkłamanej historii, w tym m.in. o Katyniu.

8 Wielkie podziękowania dla Gabrieli Świtek!

9 Por. Permafo, red. Anna Markowska (Wrocław: Muzeum Współczesne Wrocław, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2012).; Ewa Partum,
red. Aneta Szyłak, Berenika Partum i Ewa M. Tatar (Gdańsk: Instytut Sztuki Wyspa, 2013).

10 O Ost–West Schatten czytamy, iż była złożona „z fotografii wykonanych w trakcie akcji dokamerowej,” por. Ewa Partum,149.

11 Ibidem.

12 Kuratorka: Aneta Szyłak.

13 Por. Permafo, 109.

14 Ewa Partum, 149.

15 Por. Ibidem, 14 (ilustracja).

16 „Artystka niespokojna. Adam Mazur rozmawia z Ewą Toniak i Małgorzatą Szczęśniak,” w Natalia LL Secretum et Tremor, red. Ewa Toniak (Warszawa: 
CSW Zamek Ujazdowski, 2015), 64.

17 Dyskusja „Interwencje, intuicje? Feminizm w sztuce polskich artystek,” dostępna 7.12. 2015, https://vimeo.com/21023145.

18 Ewa Toniak, „Artystki w PRL–u,” w Artystki polskie, red. Agata Jakubowska (Warszawa–Bielsko–Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011), 94.;
Maria Pinińska–Bereś 1931–1999, red. Barbara Gajewska i Jerzy Hanusek (Kraków: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 1999), 105. Kat. wyst. 

19 Sylwia Kuźma–Markowska, „Druga Fala,” w Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś–Grodzka et al. (Warszawa: Wydawnictwo Czarna 
Owca, 2014), 100. Autorka pisze: „Na temat drugiej fali toczyła się polemika na łamach czasopisma „Zadra” (2007) pomiędzy Agnieszką Graff  a Barbarą 
Limanowską. Graff  postawiła tezę, że w Polsce nie było drugiej fali, a feminizm pojawił się wraz z backlashem. Limanowska wskazywała na sztukę 
feministyczną lat 70. XX w. oraz organizacje kobiece zakładane w latach 80. XX w. jako przejawy działalności drugiej fali. Jednocześnie Limanowska 
kwestionowała przydatność opisu chronologii ruchu kobiecego w kategoriach fal, proponując w zamian inną metaforę – centrum i peryferii.”

20 Por. „Bunt neoawangardowej artystki. Z Zofią Kulik rozmawia Joanna Turowicz,” dostępny 01.03.2016, http://www.kulikzofia.pl/turowicz.
html. Zofia Kulik mówiła ponadto: „Pamiętam, a propos feminizmu, że drażniły mnie wypowiedzi Natalii LL o feminizmie. To były takie sloganowe 
wypowiedzi. Nie wychodziły poza gładkie zdanka–wytrychy. Dla mnie to było za mało. Ewa Partum też – feminizm, feminizm. Gdy się zastanawiałam 
nad tym ich feminizmem, to myślałam: przecież jest Liga Kobiet w Polsce, niech się tam zapiszą jako działaczki.”

21 Por. Agnieszka Graff , Świat bez kobiet (Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2001).

22 Norma Broude i Mary D. Garrard, „Introduction: Feminism and Art in the Twentieth Century,” w The Power of Feminist Art. The American Movement of 
the 1970s, History and Impact, red. Norma Broude i Mary D. Garrard (New York: Harry N. Abrams, 1996), 12.

23 Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014), 7.

24 Toniak, Artystki w PRL–u, 94.

25 Judith B. Brodsky, „Exhibitions, Galleries, and Alternative Spaces,” w The Power of Feminist Art, 104.

26 Lidia Pańków, „Kobiece ambiwalencje,” Dwutygodnik, dostępny 24.03.2016, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2008–kobiece–ambiwalencje.html.

27 Zwracała na to uwagę szczególnie Ewa Opałka, „Do trzech razy sztuka,” Format nr 3 (2011).

28 3 kobiety, red. Ewa Toniak (Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2011), 9. Kat wyst.

29 Ich pierwsza konfrontacja nastąpiła na wystawie Sztuka kobiet (1980), przygotowanej przez Izabelę Gustowską i Krystynę Piotrowską w poznańskiej 
galerii ON.

30 Ewa Toniak, „Artur Grottger (1837–1867). Przypisy do biografii,” dostępny 22.11.2015, http://www.mediatekamnk.pl/obiekt.php?id=1361.

31 Mikołaj Iwański, „Chłopak rośnie na rycerza? Rozmowa z Ewą Toniak,” Obieg.pl, dostępny 22.11.2015, http://obieg.pl/prezentacje/29818.

32 Maria Janion, Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie (Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009), 156.

33 Maria Pinińska–Bereś, 30.

34 Janina Ładnowska, „Ptyś i rąbek nieba,” w Ibidem, 21.

35 Stefan Morawski, „Kobiece dotknięcie formy,” w Ibidem, 27.

36 Maria Hussakowska, „Thing Pink,” w Ibidem, 15.

37 „Rozważania o sztuce i erotyzmie. Z Natalią LL rozmawia Wiesława Wierzchowska,” w Natalia LL. Texty, red. Natalia LL (Bielsko–Biała: Galeria Bielska 
BWA, 2004), 164. Przytoczona wersja jest zaskakująco okrojona, wszak Platon pisząc o podstępie Zeusa, by ludzi uczynić słabszymi, zwracał uwagę, 
iż najwybitniejsze jednostki to te, które odcięto od męskiego pnia (niektórzy zwą ich bezwstydnikami, gdyż „już jako mali chłopcy lubią te kupony 
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Ostatnia kobieta?

Jednak najciekaws  ano  by  tytu  festiwalu Inner Spaces, w ramach którego zorganizowano 
wystaw  Maskarady. Br  on Ostatnia kobieta i cho  nie zos  nadany przez kuratork  wystawy, ale 
przez organizatora festiwalu Tomasza Wendlanda, pozwala na odczytanie wystawy w konte cie oporu wobec 
wcze iejszych wystaw sztuki kobiet. Bo, je li zanika kobiec  i pojawia s  symboliczna „ostatnia kobieta”, 
to po co organizow  wystawy kobiet? Ten tytu  odnie  mo na do problemu rozmycia s  to sam ci p owej, 
do jej niede  niowal ci, niemo ci zde  niowania „kobiety” z jednej strony, a z drugiej – do potrzeby 
zaprzeczenia wydzielaniu odr bnej kategorii „sztuki kobiet”, która sama w sobie jest kategor  esencjaln , 
a zatem ogran , wynik  z uwarunkowa  kulturowych, ale  powodu  zamykanie s  na inne 
obszary wyklucze i inne kwestie spo ne. 

Cho  omówion  przeze mnie dekad  czy wystawa akcentu  pot   poza dualistyczne 
pod y, to mo na zastanaw  s  nad tym, na ile opisany tu strach przed feminizmem w dyskursie kuratorskim, 
rzutow  na os bienie wymiaru krytycznego sztuki feministycznej po 2000 roku. 
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6 Por. Toniak, „Tylko nie feminizm,” 103.

7 Artystki polskie, red. Agnieszka Morawińska (Warszawa: Muzeum Narodowe, 1991). Kat. wyst.

8 Maria Poprzęcka, „Inne? Kobiety i historia sztuki,” w Artystki polskie, 19.

9 Agnieszka Morawińska, [wstęp do katalogu], w Artystki polskie, 14.

10 Marek Wasilewski, „Obecność III,” Format nr 3–4 (1992): 45.

11 Izabella Gustowska, brak tytułu, Obecność III (Poznań: Galeria ON, 1992), brak numeracji stron. Wypowiedź artystki.

12 Ibidem.

13 „W sztuce trzeba być silnym. Z Izabellą Gustowską rozmawia Ryszard K. Przybylski,” Gazeta Malarzy i Poetów 3 (1994): 5.

14 Agata Jakubowska, „Sztuka feministyczna wobec postmodernistycznych reguł interpretacji,” w Interpretacja jako konstrukcja, red. Jerzy Topolski 
(Poznań: UAM, 1998), 93.

15 Por. Izabela Kowalczyk, „Sztuka krytyczna w Poznaniu,” w W stronę miasta kreatywnego. Sztuka Poznania 1986–2011. Wybrane zagadnienia, red. 
Wojciech Makowiecki (Poznań: Galeria Miejska Arsenał, 2011), 86–107.

16 Ciesielska pisała: „Poza ekstremami takimi jak twórczość Katarzyny Kozyry czy Alicji Żebrowskiej, zbliżających się niebezpiecznie do granicy odrzucenia 
czy wręcz nieakceptacji społecznej.” Jolanta Ciesielska, „Orły, sokoły, bażanty...,” w Kobieta o kobiecie, red. Agata Smalcerz (Bielsko–Biała: Galeria Bielska 
BWA, 1996), 6. Kat. wyst.

17 Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, V–VI 1993; Galeria Domu Artysty Plastyka w Warszawie, VI–VII 1993.

18 Kinga Kawalerowicz, „Cztery Żywioły,” w Żywioły (Łódź, Warszawa: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Domu Artysty Plastyka w Warszawie, 
1993), 7. Kat. wyst.

19 Por. Toniak, „Ogród Zosi.”

20 Tomasz Szczuka, Obrazy Kobiet (Konin: Galeria BWA, 1994). Kat. wyst.

21 Agnieszka Wołodźko, Dźwięk ciszy. Sztuka kobiet (Gdańsk: Galeria Łaźnia, 1996). Ulotka towarzysząca wystawie.

22 Sztuka kobiet, red. Jolanta Ciesielska i Agata Smalcerz (Bielsko–Biała: Galeria Bielska BWA, 2000). Kat. wyst.

23 Zaproszenie na wystawę Kobieta o kobiecie II, Galeria Bielska BWA, 19 I 2001.

24 Ibidem.

25 Ibidem.

26 Agata Smalcerz, „Kobieta o kobiecie znów po czterech latach,” w Sztuka kobiet, 5.

27 Ciesielska, „Orły, sokoły, bażanty,” 7–8.
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28 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (New York, London: Routledge, 1990). Polskie tłumaczenie: Uwikłani w płeć, przeł. 
Karolina Krasuska (Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008).

29 Agata Jakubowska, brak tytułu, w Maskarady, red. Agata Jakubowska (Poznań: Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces, Multimedia, 2001), 3. Kat. wyst.

30 Por. Griselda Pollock, „Feminism and Modernism,” w Framing Feminism: Art and the Women’s Movement 1970–1985, red. Rozsika Parker i Griselda Pollock 
(London, New York: Pandora, 1987), 93; za: Lynda Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, tłum. Ewa Franus (Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 1998), 109.

31 Inaczej przedstawia tę kwestię Katy Deepwell w odniesieniu do najwcześniejszych praktyk artystycznych i kuratorskich związanych z feminizmem 
na Zachodzie. Pisze ona o trzech strategiach: odkrywaniu kobiet artystek i uwidocznianiu ich sztuki, społeczno–historycznych analizach kulturowej 
produkcji kobiet oraz krytyce kobiecości. Zob. Katy Deepwell, „Feminist curatorial strategies and practices since 1970s,” w New Museum Theory and 
Practice: an Introduction, red. Janet Marstine (New York, London: Blackwell, 2006), 64. Ja z kolei w tekście na feministycznych praktyk kuratorskich 
w Europie Wschodniej, pisałam o jeszcze innych strategiach: 1) tożsamościowej, charakterystycznej dla prezentacji sztuki kobiet oraz 2) transformacji 
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of Eastern Europe, Wiedeń, MUMOK, 13.11.2009–14.02.2010, ekspozycja przeniesiona do Warszawy pt. Sprawdzam płeć? Kobiecość i męskość w sztuce 
Europy Wschodniej, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, 20.03.–13.06.2010). Zob. Izabela Kowalczyk, „From Identity to the Transformation of Visual Order,” 
w Working with Feminism. Curating and Exhibitions in Eastern Europe, red. Katrin Kivimaa (Tallin: TLU Press, 2012), 98–117.

32 Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, 109.

33 Grzegorz Dziamski, „Sztuka kobiet: od outsidera od innego,” Format nr 3–4 (1992): 32, 34.

34 Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, 109.

35 Ibidem, 110.

36 Butler, „Podmioty płci/płciowości/pragnienia,” 60. Fragment książki Judith Butler Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.

37 Ibidem, 62.

38 Jo Spence (we współpracy z Rose Martin, Ya’acoverem Khanem i Davidem Robertsem), piąta część tryptyku Potrójne salto (Triple Somersaults), ilustracja 
w: Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, 40.

39 Według teorii intertekstualności: „Anomaliami natomiast są te zjawiska wyposażenia jakościowego tekstu, których wystąpienie nie tłumaczy się 
dostatecznie ani w ramach idiolektu danej wypowiedzi, ani tez w kontekście wprost aktualizowanych przez nią konwencji i kodów mowy (miejsca „ciemne”, 
niezrozumiałe, niegramatyczne, niespójne”. Ryszard Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze (Kraków: Universitas, 2000), 85.
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Bia y Mazur , Kolekcja wstydliwych gestów 3 kobiety
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Biały Mazur, red. Anda Rottenberg; proj. Bogna 

Burska, Warszawa, Fundacja Instytut Promocji 

Sztuki, 2004.



109

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

Kolekcja wstydliwych gestów, red. Jolanta 

Pieńkos, proj. Dorota Karaszewska, Warszawa, 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2004.

Kolekcja wstydliwych gestów, red. Jolanta Pieńkos, 

proj. Dorota Karaszewska, Warszawa, Zachęta 

Narodowa Galeria Sztuki, 2004.

3 kobiety, red. Ewa Toniak; proj. Błażej Pindor, 

Warszawa, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2004.
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Przypisy

1 Jacques Rancière, The Future of the Image, tłum. Gregory Elliott (London–New York: Verso, 2007), 42.

2 Zob. Roland Barthes, „Retoryka obrazu,” Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 76/3 (1985).

3 Emily E. Marsh, Marilyn Domas White, „A taxonomy of relationships between images and text,” Journal of Documentation 59/6 (2003): 647–672.

4 Liz Wells, „Curatorial Strategy as Critical Intervention: The Genesis of Facing East,” w Issues in Curating Contemporary Art and Performance,
red. Judith Rugg i Michele Sedgwick (Bristol: Intellect Books, 2007), 42.

5 Zob. Gunther Kress i Theo van Leeuwen, Reading Images. The Grammar of Visual Design (London: Routledge, 2006).

6 Biały Mazur, 01.04–09.05.2004, Bunkier Sztuki, Kraków, kuratorka: Anda Rottenberg, artystki: Bogna Burska, Marta Deskur, Katarzyna Górna,
Elżbieta Jabłońska, Dorota Nieznalska, Joanna Rajkowska, Jadwiga Sawicka, Julita Wójcik, Monika Mamzeta.

7 Anda Rottenberg, „Biały Mazur,” w Biały Mazur, red. Anda Rottenberg, proj. Bogna Burska (Warszawa: Fundacja Instytut Promocji Sztuki, 2004),
brak numeracji stron. Kat. wyst.

8 Nira Tessler, Flowers and Towers: Politics of Identity in the Art of the American New Woman (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015), 81.

9 Andrew Moore i Christopher Garibaldi, Flower Power: The Meaning of Flowers in Art (London: Philip Wilson Publishers, 2003), 11.

10 Michael Juul Holm, Ernst Jonas Bencard i Poul Erik Tojner, The Flower as Image (Kopenhagen: Lousiana Museum of Modern Art, 2004), 66.

11 Rottenberg, „Biały Mazur.”

12 Rancière, The Future of the Image, 3.

13 Zob. Ronald Scollon i Suzanne Wong Scollon, Discourses in Place: Language in the Material World (London: Routledge, 2003).

14 Gunther Kress i Theo Van Leeuwen, „Colour as a Semiotic Order: Notes for a Grammar of Colour,” Visual Communication 1(3) (2002): 347.

15 Veronika Koller, „Not just a colour: pink as a gender and sexuality marker in visual communication,” Visual Communication 7(4) (2008): 395–423.

16 Kolekcja wstydliwych gestów, red. Jolanta Pieńkos, proj. Dorota Karaszewska (Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2004). Kat. wyst.

17 Kolekcja wstydliwych gestów, 20.04–16.05.2004, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, kuratorka: Joanna Turowicz, artyski: Anna Baumgart, 
Brigit Brenner. 

18 Wojciech Kalaga, „Liberatura: słowo, ikona, przestrzeń,” Dwutygodnik, dostępny 3 października 2016, http://www.dwutygodnik.com/artykul/1450–
liberatura– slowo–ikona– przestrzen.html.

19 Paweł Leszkowicz, „Gina Pane – autoagresja to wy!,” Czas Kultury 1(118) (2004): 33.

20 Joanna Turowicz, „Poza symbolicznym porządkiem. Ballady o kobiecej autoagresji,” w Kolekcja wstydliwych gestów, red. Jolanta Pieńkos, proj. Dorota 
Karaszewska (Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2004). Kat. wyst.

21 Loney Abrams, „Flatland,” The New Inquiry, dostęp 3 października 2016, http://thenewinquiry.com/essays/flatland/

22 Ellen Lupton i Abbott Miller, „Projektowanie graficzne a dekonstrukcja,” w Widzieć, wiedzieć: wybór najważniejszych tekstów o dizajnie,
red. Przemek Dębowski i Jacek Mrowczyk (Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2011), 105.

23 Ibidem.

24 3 kobiety, 01.03–08.05.2011, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, kuratorka: Ewa Toniak, artystki: Maria Pinińska–Bereś, Natalia LL,
Ewa Partum.

25 Ewa Toniak, „Niemożliwa?” w 3 kobiety, red. Ewa Toniak; proj. Błażej Pindor (Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2004), 6. Kat. wyst.

26 Ibidem, 10.

27 Koller, „Not just a colour,” 395.

28 Bogdan Banasiak, „Hommage à  Jacques Derrida (1930–2004),” Nowa Krytyka: czasopismo filozoficzne, dostępny 3 października 2016,
http://bb.ph–f.org/teksty/bb_hommage.pdf. 
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WYSTAWY
MNIEJSZE

W ostatnich dwóch dekadach coraz powszechniejsze  ludzi sztuki   przekonanie, 
 najw niejsze s  wystawy postrzegane jako o ona reprezentacja tego, co spo ne, instytucjonalne 

i prywatne. Ten zwrot – okre lany jako kuratorski – wp ywa na zmiany w polu krytyki sztuki, która – jak 

Trzy lub cztery wystawy, które nazw  mo na „wystawami mniejszymi”,  zainicjowane przez 
krakowskie artystki edniego pokolenia i w znacznym stopniu opier y s  na pracach artystek tak czy inaczej 
zw nych z Krakowem. O specy  ce tych wystaw zadecydow y artystki, które sporadycznie podej   
kuratorowania. W ne s  nie tylko motywy ich decyzji, ale tak e, to z jakim konceptem wystawy przys pow y 
do pracy, jak przez nie rozumiane jest/by o medium wystawy. Czy je liby przy   sto przywo ywane 
w dyskursie o wystawie porównanie z formatami literackimi, to ich odpowiednikiem by by nowela, opowiadanie 

 lozo  s  
bo daje mo  stworzenia dogodnego kontekstu dla w snych prac? A je li tak, to czy ów kontekst zad , 
czy zestawione ze sob  prace wydoby y nowe znaczenia, wzbogaci y ich krytyczny aspekt? Ostatnie z pyta  
dotyczy recepcji. Czy zauw ony zos  ich wystawienniczy kunszt, czy  krytyka skoncentrow  s  
na samych pracach po  display i inne kuratorskie zabiegi? To tylko  pyta  na które niekoniecznie 
znajd  s  jednoznaczne odpowiedzi, ale i te stkowe mog  przynie  istotny wk d w prowadzone badania 
doty  medium wystawy.

Aktywny ud  artystek w konstruowaniu wystaw to codzie , ale wraz z  wszechstronnych 
bada  samego medium wystawy, mno  s  w ostatnich latach analizy skupione na specy  ce pracy artystów 
z wystawami jako kuratorów. Jednym z w niejszych ród  do poznania po  i formu  s u ych opisowi 
specy  ki owych wystaw jest seria The Artist as Curator 
wystawy jako formy pisze ona,  „Du o kuratorowanych przez artystów wystaw – wielce prawdopodobne, 

 w ksz  z tych najbardziej zn ych i wp ywowych w tym rodzaju – wynika ze swobodnego 
potraktowania wystawy jako artystycznego medium r d go s  w snymi prawami, pewnej artykulacji form. 
W tych procesach przepracowywania wystawy, które zabur  dystynkcje, i nie mus  by  odbierane ani jako 
wystawa, ani jako artystyczne d nie, kwestionu  i podw j  wszystkie ustalone wyobr nia o wystawie, 
najistotniejsze jest stawianie pyta to czym jest d o sztu

Omawiane pon  przyk dy nie podnos  tych kwestii wprost, nie  wystawy. 
W  artystek wydaje s  dominow  jednak przekonanie,  w nie medium wystawy stwarza najlepsze 
komunikacyjne mo ci, a w  „kuratorowanie siebie” daje mo  najp niejszej wypowiedzi. Jak 
pisze Robert Storr showing is telling,  „Przestrze  jest medium gdzie idee s  wizualnie frazowane. Instalacja 
jest zarazem prezen  i komentarzem, dokumen  i interpre  Galeria staje  paragrafem, jej y, 
pod oga funkcjonu  jak zdania, grupy prac s  s  sentencjami, a poszczególne prace, w ich  ró ci, 
funkcjonu  jak czasowniki, rzeczowniki, we wszystkich przypadkach i formach, czasem nie od kontekstu 
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Annemarie Frascoli, Ustronie, Otwarta 

Pracownia, Kraków, 2002.
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Katarzyna Sobczuk, 

Domki, Beata 

Stankiewicz, projekcja 

filmu Kłótnia z muzyką 

Lorenza Brusci, 

w ramach wystawy 

Sprawy prywatne, 

odsłona pierwsza, 

Galeria Szara, Cieszyn, 

2009.

Keymo Keymokeymo 

na wystawie Momoko 2, 

Cellar Gallery, Kraków, 

2013.
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na co pozw  przestrze alerii. Centralnym d  tym razem by  instalacja Bere  Dwie Babki (pokazana 
wcze niej w Mieszkaniu 23), o której Dorota Morawetz w tek cie „Obecno  nieobecno ci” tak pis : „Autork  
zajmuje ju  nie tylko tera niejszo , ale próbuje ona umie ci  sam  siebie w kontek cie osobistych historii 
bliskich kobiet. To daje jej now  perspektyw  do uchwycenia pewnej wspólnoty losów tych kobiet i na tym tle 
swoje o w asne , wobec faktu obecno ci i nieobecno ci zyzn (…) sprowadza do jedne o mianownika 
ro ne rodzaje kobiecej samotno ci, zamyk c je wszystkie w obr bie wspólne o pokoju, za oknami które o jest 
jednak lepsz wiat, co potwierdza y s owa wyhaftowane na zas onie.”15

Instalacja prezentowana by a w du ym bia ym pomieszczeniu, z któr o prow o wej cie do 
ciemne , niemal czarne o pokoju, dzie umieszczono punktowo o wietlone i Sobczuk. 
Ekspozycyjny kontrast czerni i bieli dzieli  opowiadan  histori  nie tylko wizualnie. Ciemno  i mocna faktura 
cian oferow a, ju  w momencie wchodzenia do sali, wr enie jakie  szcze ólne o wtajemniczenia, które o 

zapowiedzi  stawa y si  pod l dane w pude kach sce ra  e. Obraz rtrety pustych wn trz Stankiewicz 
z serii Pokój do wynaj cia, powieszone  w jednej linii  w bia ym wn trzu, dope nia y tre ciowo i wizualnie 
instalacj , czyn c j  jeszcze bardziej prywatn  poprzez wzbo acenie w tku opuszczenia, nieobecno ci. 
Obraz rtrety to spojrzenie wstecz na miejsca zapomniane, które dzi ki spojrzeniom widzów uruchamiaj  
sie  skojarze . Zastosowany podzia  i wprowadzenie Dwóch Babek wyr e y wypowied  wystawy, 
która w tej wersji ws r rpr  Morawetz. 

Stankiewicz, kuratorka i artystka, pytana o koncept wystawy kilkakrotnie podkre a spontaniczny 
i „naturalny” w tej spontaniczno ci charakter pracy nad wystaw , podbudowany dobr  znajomo ci  z artystkami, 
wr z przyjacielskimi relacjami, które upow y j  do cia ryzyka wspólnej wystawy, poprzedzonej 

i si  rozmowami  oczywi cie w Mieszkaniu 23  na temat i cz sto pozornie obok . Kwestie 
„normatywnej” kobieco ci w dyskursie sztuki kobiecej te  si  pojawiaj  w tych rozmowach. Podobnie jak 
przepracowywana przez wszystkie te artystki a domowo ci. W tym kontek cie mocna staje si  
dwoisto  s o miejsca, w owie mieszkania, a w owie pracowni, co dla o codziennych owników 
nie jes iwe. To w codziennym procesie kontekstualizowania to „miejsce” nabiera to samo ci. 

Momoko 2 to wystawa autorstwa y Knecht, krakowskiej artystki redniej racji, która 
z wdzi kiem nosi kostium Inno ci, przyjmu c pseudonim Momoko. Nale y do tych nielicznych, którzy nie 
ukrywaj  fascynacji sztuk . Bardzo wiele o l da i bardzo wiele czyta o sztuce. Jest bywalczyni  i skupionym 
odbiorc . A e lubi swoje artystyczne wybory podpiera  tekstami, ja te  zaczn  od przytoczenia s ów Jeanette 
Winterson (która w emocjonalnym stosunku do sztuki wydaje si  bliska Momoko): „Prawdziwa sztuka, kiedy 
si  ju  nam przydarza, rzuca wyzwanie temu naszemu ustalonemu ‚ja’. [...] Sztuka to nie turystyka, lecz w  
poszer cy si  obszar eksploracji. Sztuka to nie kapitalizm: wszystko, co w niej znajd , mo  zatrzyma  
na w asno .”16

Artystka wypowiada si  za pomoc  wielu mediów: robi fot ra  e i  lmy, maluje, pisze, konserwuje 
d a sztuki, a tak e od lat tworzy wystawy. S  to na ó  wystawy budowane z prac dobrze znanych, wr z 
zaprzyja nionych artystów, a tematyka zakorzeniona jest w ciele i je o kulturowych reinterpretacjach. Je liby 
spróbowa  to dookre la , by oby to cia o, które mamy i którym jeste my, a tak e cia o jako interfejs mi dzy 
wn trzem i zewn trzem. Trwa jej internetowy projekt Cielesno  i co  jeszcze,17 który z dnia na dzie  si  rozwija. 
Ja natomiast chc  wróci  do wystawy zrealizowanej w krakowskiej Cellar Gallery. Na stronie alerii czytamy: 

I dalej: 
„Wszystko to, […], przywo uje skojarzenia z antropolo icz sychoanalityczn  koncepcj  
domu, w której piwnica jest uto samiana ze sfer  rz d cych cz owiekiem ów, z id  
wed u  terminolo ii Freudowskiej. Z b c t  sfer  bytowania „naturalnej” nie iadomo ci 
i kon  iktów wypartych ze wiadomo ci, dochodzimy do punktów ranicznych  pozor o 
otwarcia, ale cie rzeczy zamkn  dla dalszej penetracji. Jeste my w labiryncie. Dlate o 
ta niezwyk a przestrze  tak silnie na nas oddzia uje. We wszech r j ciemno ci y 
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pi cych pi kno ci

Krz taczki



122

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

Do
Zmody  kowana chemia gospodarcza dla Perfekcyjnej Pani Domu. 
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Przypisy

1 Paul O’Neill, The Culture of Curating and the Curating of Culture(s) (Cambridge, MA: The MIT Press, 2012), 241.

2 The Artist as Curator seria wydawana przez Mousse w latach 2013–2015, http://www.theartistascurator.org/.

3 Elena Filipovic, „When Exhibition Become Form,” w Exhibition. Documents of Contemporary Art, red. Lucy Steeds (Cambridge, Ma, London: The MIT 
Press, Whitechapel Gallery, 2014), 165–166. 

4 Robert Storr, „Show and Tell,” w Questions of Practice: What Makes A Great Exhibition? (Philadelphia, PA: Philadelphia Exhibitions Initiative, 2006), 23.

5 Przeprowadziła się do Krakowa z Zurychu z mężem Janem Goślickim literaturoznawcą.

6 Dwa toposy wokół których lokują się prace Annemarie Frascoli to „miejsce” czytane bardzo szeroko, w perspektywie kultury, historii, natury, ale 
również ideologii, a drugi to obecność/nieobecność Żydów w przeróżnych miejscach Europy. Krąży ona nie tylko wokół Zagłady, ale pojawiają się 
wątki odwołujące się do czasów znacznie wcześniejszych, niektóre z nich, dalekie od naszych lokalności, dotykają kwestii uniwersalnej „żydowskości” 
(od ilustracji do Bajek Nahmana of Bratslav i wierszy Paula Celana, przez kolaże z modlitewników, gdzie wymazywanie i zaciemnianie tekstu odnieść 
można do procesów eksterminacji, po delikatne a jednak monumentalne geometryczne struktury tworzone z map).

7 Maria Hussakowska, Erdhimel/Ustronie Annemarie Frasoli, Eli Geiser (Kraków: Galeria Otwarta Pracownia, 2002).

8 Rozmowa z artystką kwiecień 2016 roku.

9 Julia Gelshorn, „Creation, Recretation, Procreation,” w The Fall of the Studio – Artists at Work, red. Wouter Davidts i Kim Paice (Amsterdam: Valiz, 
2009), 155.

10 Ibidem, 158.

11 Jeanette Winterson, O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, tłum. Zbigniew Batko (Poznań: Rebis, 2001), 97.

12 Rozmowa z artystką grudzień 2015.

13 Agnieszka Graff , „W poszukiwaniu integralności własnego pokoju,” Literatura na Świecie nr 3 (1997): 305.

14 Roland Barthes, Roland Barthes, tłum. Tomasz Swoboda (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011), 193.

15 Dorota Morawetz, „Obecność nieobecności. O Bettinie Bereś i jej »Dwóch Babkach«,” Obieg.pl, dostępny 29.10.2016,
http://archiwum–obieg.u–jazdowski.pl/prezentacje/18857.

16 Winterson, O sztuce. 24.

17 http://www.facebook.com/bodymomoko.

18 Monika Ruszało, brak tytułu, dostępny 29.10.2016, http://cellargallery.art.pl/?page_id=72.

19 Zob. http://bozenaknecht.com.; http://cellargallery.art.pl. 

20 Winterson, O sztuce. 29.

21 Bożena Knecht, „Momoko 2 Cellar Gallery, Krakow, Poland (2008),” dostępny 29.10.2016, http://www.bozenaknecht.com/projects/cielesnosc/
momoko_2/start.

22 Zadine Smith, Jak zmieniałam zdanie. Eseje okolicznościowe (Kraków: Znak, 2010), 133.

23 Jette Sandahl, „Proper Objects among Other Things,” Nordisk Museologi, 2 (1995): 97.

24 Artystka określa swoją sztukę jako waginalną, wypowiadaną z perspektywy intymnego, kobiecego doświadczenia. Jej przewód promocyjny 
na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych nosił tytuł Waginatyzm, a rzeźba towarzysząca tekstowi Kaplica waginy.

25 Silnym echem odbiły się kuratorowane przez Annę Płotnicką wystawy we wrocławskim BWA (Krzątanina z 2001 i 2004 roku).

26 Iwona Demko i Renata Kopyto, Krzątaczki (Kraków: Dom Norymberski, 2015), 4. Kat. wyst.

27 Ibidem, 50.

28 Ralph Rugoff , „You Talking to me? On Curating Group Shows and Give You a Chance to Join a Group,” w Questions of Practice: What Makes A Great 
Exhibition?, 44–51.

29 Katy Deepwell, „Feministyczne strategie i praktyki kuratorskie,” w Display. Strategie wystawiania, red. Maria Hussakowska i Ewa M. Tatar (Kraków: 
Universitas, 2012), 214.

30 Barthes, Roland Barthes, 105. 

31 Gilles Deleuze i Félix Guattari, „O refrenie,” w Tysiąc plateau, brak nazwiska tłumacza (Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2015), 377–429. 

32 Miguel A. Lopez, „How Do We Know What Latin–American Conceptualism Look Like?” w Exhibition, 215.
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Sztuka matek, Galeria No Women No Art, 

Poznań, 2012. Plakat wystawy.

Zapisane w ciele, Apteka Sztuki, Warszawa, 2015. 

Fot. Urszula Kluz–Knopek.
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Sztuki matek Zapisane w ciele
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Strategie artystek, strategie matek 

Sztuce matek 

Zapisane w ciele

Sztuki matek 

Sztuka matek Pó  biurka/pó  wanny 

Zapisane w ciele 

Sztuka matek, Zapisane w ciele,

Przypisy

 1 Więcej na temat Fundacji MaMa i obszaru jej działalności na: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=135610 lub http://pożytek.gov.pl. Co ciekawe, 
fundacja podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nie Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak sugerowałyby główne 
cele działalności. To może tłumaczyć aktywność na polu sztuki i kultury tej organizacji.

2 Używając określenia „sztuka krytyczna” mam na myśli nie tyle „krytykę” danych postaw czy zjawisk, a raczej przyjrzenie się im w nowej, często rewi-
dującej, perspektywie.

3 Wystawa trwała od 13 stycznia do 19 lutego 2005 roku. Artystki biorące udział w wystawie: Anna Baumgart, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna JaninA,
Katarzyna Korzeniecka, Alicja Łukasiak, Monika Mamzeta oraz Grupa Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak i Karolina Wiktor). Kuratorka: Agnieszka Rayzacher.

4 Słowa te zostały wypowiedziane w czasie otwarcia wystawy, znaleźć je również można w materiałach wystawy i na stronie internetowej galerii: 
http://galeriaxx1.pl/Matki/matki.html.

5 Zob. Renata Hryciuk i Elżbieta Korolczuk, Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce
(Warszawa: WUW, 2012).

6 nn, „Wernisaż wystawy Sztuka matek,” Bydgoski Informator Kulturalny, 2013, dostępny 29.10.2016, http://www.bik.bydgoszcz.pl/index.
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php?option=com_k2&view=item&id=1767:wernisaz–wystawy–sztuka–matek. 

7 Fundacja była głównym organizatorek, ale inicjatorką tego projektu była wice prezeska organizacji, dr Patrycja Dołowy. Z wykształcenia jest 
mikrobiolożką i fotografką. W obu wystawach przygotowywanych przez Fundację MaMa brała udział zarówno jako koordynatorka merytoryczna, jak 
i artystka.

8 Naczelny argument podziału na „sztukę dobrą” i „sztukę złą” zamiast kategorii płciowości, seksualności czy wyznania pojawiał się również przy 
okazji tekstów dotyczących doświadczenia macierzyństwa. Na meandry pojęcia „sztuka kobieca” zwraca uwagę również Magdalena Ujma. Zob. 
Magdalena Ujma, „Dlaczego język »sztuki kobiecej« tak szybko się zużył?”, Krytyk sztuki na skraju, blog, dostępny 29.10.2016, dostępny 29.10.2016, 
http://magdalena–ujma.blogspot.com/2007/11/dlaczego–jzyk–sztuki–kobiecej–tak.html.. 

9 Izabela Kowalczyk, Matki, artystki, negocjatorki, red. Patrycja Dołowy (Warszawa: Fundacja MaMa, 2010), 4. Kat. wyst.

10 Ibidem.

11 Korzystałam z książki, która ukazała się po wystawie i zawiera teksty krytyczne oraz reprodukcje prac. Sztuka kobiet, red. Jolanta Ciesielska i Agata 
Smalcerz (Bielsko–Biała: Galeria Bielska BWA, 2000).

12 Agnieszka Graff , Matka Feministka (Warszawa: Krytyka Polityczna, 2014).

13 Są one raczej marginalne. Jednym z przykładów ich eksplorowania jest wystawa w galerii Raster Działania z rodziną odbywająca się od 06 lutego 
do 12 marca 2016. Wzięły w niej udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni: Aneta Grzeszykowska, KwieKulik, Zbigniew Libera, Bartek Materka, Wilhelm 
Sasnal.

14 Por. Sławomira Walczewska, Damy, rycerze, feministki (Kraków: eFKa, 1998). 

15 Z informacji o projekcie zamieszczonej w materiałach promocyjnych Fundacji MaMa.

16 Były to Patrycja Dołowy, Sylwia Chutnik i Izabela Kowalczyk jako kuratorka, której zadaniem było znalezienie merytorycznej płaszczyzny 
interpretacji poszczególnych prac artystek.

17 Richard Schusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, tłum. Wojciech Małecki i Sebastian Stankiewicz (Kraków: Universitas, 2010).

18 Marcel Mauss, „Sposoby posługiwania się ciałem,” w Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Andrzej Mencwel (Warszawa: WUW, 
1998), 185–196. 

19 Marianne Hirsch, The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture Aft er the Holocaust (New York: Columbia University Press, 2012).

20 Por: Charlotte Delbo, Żaden z nas nie powróci, tłum. Katarzyna Malczewska–Giovanetti (Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau, 2000).

21 Zob. między innymi prace oraz uwagi Luce Giard czy Agnes Heller na temat codziennej pracy kobiet jako doświadczenia innego niż „wiedza 
naukowa”. Agnes Heller, Everyday Life (London: Routlege & Kegan, 1984).; Michel de Certeau, Luce Giard i Pierre Mayol, Wynaleźć codzienność. T. 2. 
Mieszkać, gotować, tłum. Katarzyna Thiel–Jańczuk (Kraków: WUJ, 2011).
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Katarzyna JARMUŁ
Muzeum Śląskie, Katowice

Joanna SZELIGOWSKA–
FARQUHAR
Muzeum Śląskie, Katowice

ARTYSTKI ŚLĄSKIE CZY NA ŚLĄSKU? 
WYSTAWA SZTUKA KOBIET 
– KOBIETY W SZTUCE W MUZEUM 
ŚLĄSKIM W KATOWICACH

W 2012 roku w Muzeum skim w Katowicach  miejsce wystawa Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki 
na sku 1880–2000.  to druga wystawa, która, przynajmniej w ci, przygotowana zos  w oparciu o publikacj
Artystki skie ok. 1880–1945.1 Ta wydana w 2006 roku ks  jest efektem pracy doktorskiej pisanej w latach 1999-

Doktoranckiego, które ówcze nie funkcjonow  przy Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu 
Wr wskiego. 

Powodem wyr  przez autor  rozprawy sztuki tworzonej przez kobiety  przede wszystkim odkrycie 
sztuki tych wówczas niemal nieznanych jeszcze artystek i  wpisania ich twórczo ci w histor  sztuki (nawet je li 
regionalnej). Badania te, r  w wce lat dziew s  dwudziestego wieku  s  w czasie 
z rozwojem w Polsce gender studies. T  w Niemczech, gdzie badania nad s  kobiet zaowocow  pierwszymi 

2

dzies  znacznie w  odtworzenie szerszego kontekstu i warunków, w jakich  i twor  kobiety w realiach 
zjednoczonych Niemiec, Republiki Weimarskiej i okresu narodowego socjalizmu – a w  i na sku, który – z w m 
jego wschodniej ci w wyniku Plebiscytu w 1921 roku pr  do Polski – pozostaw  w granicach Niemiec do 
1945 roku. 

Bezpo  inspir  do  pierwszych kwerend stanow  wystawa Obrazy Natury.  Dress r 
i pejza y ci scy drugiej  wieku XIX pokazywana na pr  1997/1998 roku w Muzeum Narodowym we 
Wr wiu, gdzie pokazano prace sze ciu malarek: Katariny Kosack, Clary Sachs, Dory Seemann, Marie Spieler, Gertrud 

  wówczas nowe pole badawcze i nowe jako ci: tak w sztuce – w rozumieniu uznania pewnej szczególnej 
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Rollenwechsel. Künstlerinnen in Schlesien 
um 1880-1945
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Plakat wystawy Sztuka kobiet – kobiety w sztuce.

Artystki na Śląsku 1880–2000, Muzeum Śląskie,

Katowice, 2012.
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Przestrzeń pierwszej części

wystawy Sztuka kobiet –

kobiety w sztuce. Artystki

na Śląsku 1880–2000,

Muzeum Śląskie, Katowice,

2012. Ekspozycja wczesnych

prac artystek.

Fot. Jacek Mężyk.

Przestrzeń pierwszej części

wystawy Sztuka kobiet –

kobiety w sztuce. Artystki

na Śląsku 1880–2000,

Muzeum Śląskie, Katowice,

2012. Ekspozycja prac

powstałych po 1918 r.

Fot. Jacek Mężyk.

Przestrzeń drugiej części

wystawy Sztuka kobiet –

kobiety w sztuce. Artystki

na Śląsku 1880–2000.

Muzeum Śląskie, Katowice,

2012. Ekspozycja prac

współczesnych artystek

w obrębie sekwencji

„Struktura, przestrzeń,

miasto”. Fot. Jacek Mężyk.
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Sztuce Górnego l ska

Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na l sku 1880-2000
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1 Ksenia Stanicka-Brzezicka, Artystki śląskie ok. 1880–1945 (Toruń: A. Marszałek, 2006).
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5 Cytat za: „Serdecznie witamy w Muzeum Śląskim w Görlitz!” [strona domowa muzeum],
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10 Katarzyna Jarmuł i Joanna Szeligowska-Farquhar, „Słowo wstępne,” w Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000, red. Teresa Kulak 
(Katowice: Muzeum Śląskie w Katowicach, 2016), 8.

11 Ksenia Stanicka-Brzezicka, Artystki śląskie..., 46-77.; Por.: Cornelia Matz, „Die Organisationsgeschichte der Künstlerinnen in Deutschland von 1867 bis 1933,“ 
(dysertacja doktorska, Fakultät für Kulturwissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 2001), dostępny 03.03.2016,  http://w210.ub.uni-tuebingen.
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12 Ewa Chojecka, „Wprowadzenie,” w Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, red. Ewa Chojecka (Katowice: Muzeum Śląskie Katowice, 2009 ), 11.

13 Ibidem.

14 Ewa Chojecka, „Upper Silesia: borderland phenomena in art historical studies,” w Borders in art: revisiting Kunstgeographie: proceedings of the Fourth Joint 
Conference of Polish and English Art Historians, University of East Anglia, Norwich, 1998, red. Katarzyna Murawska-Muthesius (Warsaw: Institute of Art, 2000), 191-
196.; Tamże, szczegółowe artykuły problemowe odnoszące się do Europy Wschodniej oraz Górnego Śląska.

15 Agata Jakubowska, „Artystki śląskie a polityka umiejscowienia,” w Sztuka kobiet – kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880–2000, 61-66.
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E
ENGLISH SUMMARIES
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Wystawa Pracy Kobiet The Women’s Work Exhibition
wiat 

Kobiety The Woman’s World
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Nasz Dom. Tygodnik Mód i Powie ci Our House. A Fashion and Story Weekly

Wystawa Przemys u i Rolnictwa The Exhibition of Industry and Agriculture

art nouveau 
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Kobieta w walce o pokój (A woman in the  ght 
for peace

Kobieta w walce o pokój (A woman 
in the  ght for peace

Refl ections

Odbicia (Re  ections), 
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3 women

3 women: Maria Pini ska Bere , Natalia Lach–Lachowicz, Ewa Partum 

Secretum et tremor

3 women 

Artystki Polskie Polish Women Artists

Maskarady Masquerades
Ostatnia kobieta The last woman
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Bia y Mazur White Mazurka
Kolekcja Wstydliwych Gestów Collection of Shy Gestures Three Women

Erdhimel/Ustronie

Sprawy prywatne Personal issues

Momoko 2

Krz taczki Busy bees

The Art of Mothers Recorded in the body

Sztuka matek The 
Art of Mothers Zapisane w ciele (Recorded in the body) 



151

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

Ksenia ST
i Joanna SZELIGOWSKA–FARQUHAR

Silesian women artists or women artists in Silesia? Exhibition Women’s art – women in art in the 
Silesian Museum in Katowice

The focus of the article is on the exhibition Sztuka kobiet – kobiety w sztuce (Women’s art – women in 
art) that was held in the Silesian Museum in Katowice in 2012. However in addition, the previous exhibition 
Rollenwechsel. Künstlerinnen in Schlesien um 1880–1945 (2009/10) in Schlesisches Museum in Görlitz is 
also of high importance. Both exhibitions were based on the same source – the publication of Artystki l skie 
ok. 1880–1945 (Silesian women artists around 1880–1945) by Ksenia Stanicka–Brzezicka, T  2006. The 
authentic discovery of works created by women artists and the intent to introduce their works into the history 
of art, even if at a regional level, was above all the reason for featuring the art created by women in a book and, 
later on, in the form of exhibitions.

The  rst part of the exhibition in Katowice, that was curated by Katarzyna  was devoted to the 
period before 1945. It tackled, after the book, the topic of “women’s art”, essentially unexplored in reference 
to the region of Silesia and its development in the historical and social context of that region in the second part 
of 19th century. The second part of the exhibition, prepared by Joanna Szeligowska–Farquhar, is applied to the 
post–war period and discussed the topic of the social and political changes ongoing at the time, referring among 
others to education and national issues. It involved women artists of Silesian roots and those active in the region 
of Upper Silesia and the Opole region of Silesia. This part of the exhibition aimed at underlining the  erent 
aspects of women’s post war art in reference to the works created before 1945.

The exhibition, in which the criteria of choice involved gender on the one side, and “Silesianness” on 
the other, has become a voice in two discussions that have been conducted for many decades and are still valid: 
about femininity and being Silesian as elements of subjectivity.




