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Agata JAKUBOWSKA
Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

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 
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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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