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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 



115

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

Erdhimmel/Ustronie

Ustronie



116

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

Annemarie Frascoli, Ustronie, Otwarta 

Pracownia, Kraków, 2002.



117

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

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.



118

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

Display

Sprawy prywatne 

Painter

Fale



119

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

Sprawach prywatnych

3d, 

Spraw prywatnych



120

Historia wystaw sztuki kobiet w Polsce

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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Do
Zmody  kowana chemia gospodarcza dla Perfekcyjnej Pani Domu. 
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