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W Ich kuchni nauczyłam się języków: karmienia, gościnności i polskiego –
– książkę dedykuję Rodzicom i Ili
In their kitchen I have learnt the languages of: feeding, hospitality and the Polish language –
– I dedicate this book to my Parents and Ila
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Słowo zaczerpnęłam od Mirona Białoszewskiego

FASCYKUŁ
Trzy segregatory pełne szkiców do tego, czego się już nie zrobi, wydruki z ręcznymi poprawkami, niedokończone rysunki, zawieszone i urwane myśli, listy od i do,
brudnopisy, akta, rachunki, listy zakupów i potraw do ugotowania, listy książek
do przeczytania, niewykupione recepty, wydrukowane własne posty z facebooka,
wynik badania wzroku, strzępy, fiszki, teczki, zapuchnięte notesy 1988-1999, pudło ususzonych kwiatów 1995-2005, dwa lśniące warkocze owinięte folią, kawałki
porcelany, odwodnione i zakurzone egzotyczne owoce, fragmenty lustra, szkiełka
z plaży, pióra, pół dywanu, rolki filmów, stykówki – te do przyjęcia zaznaczone
gęsią skórką, slajdy, dyskietki, dyski, fragmenty tkanin, kolczyki nie do pary, palec
małpy, jeden but.
Słowo fascicle oznacza w języku angielskim wiązkę. Tak zatytułowano
przepisywane ręcznie przez Emily Dickinson i związywane wstążką stosy setek
wierszy nieopublikowanych za życia poetki. Dorobek twórczy kobiet pozostawiano
chętniej niż spuściznę mężczyzn w szczelnych archiwach prywatnych i po czasie
wydobywa się je z szaf, kufrów i szuflad.
Anatomicznie: garść ścięgien, botanicznie: kiść włosów, traw. Coś, co
spina drobne, drażniące końcówki nerwowe myśli, uładza sypkie notatki, a strzępy
układa ze sobą w całość. Komplet luźnych akt powiązanych treścią, mniejszych
zeszytów: w archiwistyce ujmuje się je w dwie twarde tektury i wiąże ze sobą
taśmą. Wyjęłam własne ślady, efekty uboczne życia i to teraz robię.
Anna Królikiewicz

I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
Wierzę, że źdźbło trawy znaczy nie mniej niż rzemiosło gwiazd.
1

Walt Whitman, Pieśń o sobie samym

1 Przełożyła Ludmiła Marjańska.

Inspiracja tytułu płynie
od Jolanty Brach-Czainy:
J. Brach-Czaina, Błony umysłu,
Warszawa 2003.

Uważam, że należałoby raczej próbować zrozumieć, iż w gruncie rzeczy ktoś, kto
jest pisarzem, nie tworzy po prostu swego dzieła w książkach, w tym, co opublikuje,
i że jego głównym dziełem jest on sam piszący książki.
Michel Foucault, Archeologia namiętności
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Ten referat nie będzie formą rozszerzonego życiorysu. Życiorys napisałam
na oddzielnej kartce i powieliłam siedmiokrotnie na wymogi procedury akademickiej. Nie mam siedmiu żyć jak koty, ledwo mieszczę się w jednym, nic mnie
nie omija. Jorge Luis Borges w eseju „Vathek” Williama Beckforda proponuje:
„Uprośćmy znacznie jakieś życie: wyobraźmy sobie, że składa się na nie trzynaście
tysięcy faktów. (…) niepojęta historia snów jakiegoś człowieka; inna, organów jego
ciała; inna, popełnionych przez niego błędów; inna, wszystkich momentów, gdy
wyobrażał sobie piramidy; inna, jego nocy i świtów”. Jako jednocześnie autorce
autoreferatu i materiałowi na ten autoreferat trudno mi o zimny raport z wybranych
segmentów życia twórczego, które – w moim wypadku, jak i w swej istocie gorące
– ostygło jednak na kilka lat, czemu poświęcę tu osobny rozdział. Jestem wiązką przekonań, parceli, faktów, fragmentów, dwóch poważnych zderzeń, częstych
małych stłuczek, oglądam własne twórcze życie jak materiał wymagający formowania, segregowania, strukturalizowania, a teraz z konieczności: dopowiedzenia.
Relacja mojego osobistego bytu z moim życiem społecznym i artystycznym to
związek izomorficzny: kondensowanie opowieści, splatanie różnych jej wątków,
ich dobór i wiązanie w grupy wydaje mi się naturalne. Biografia jest tu rezultatem
aktu abstrakcji i wyboru. Odchodzę od wszystkich splątanych zdarzeń współtworzących historię mojego życia oraz pracy i oglądając je pionowo, archeologicznie
jak psychoanalityk oraz liniowo, horyzontalnie jak kronikarz, inwentaryzuję i wskazuję na te, które – z mojego punktu widzenia – zasługują na wyjęcie, obejrzenie
pod światłem i wplątanie w opowieść, wrysowanie w mapę egzystencji. Jak pisarze „tworzą życie”, tak ja buduję tę autonarrację. Fabulator – istota budująca
nie same zdania, ale całe struktury narracyjne – staje się w końcu sam autobiograficzną narracją, poprzez którą „opowiada” o swoim życiu. A biorąc pod uwagę
kulturowe umiejscowienie, staje się również emanacją form kultury, z której wyrasta. „Człowiek jest zawsze istnieniem opowiadającym opowieści, żyje otoczony
zarówno swoimi opowieściami, jak i opowieściami innych ludzi, widzi wszystko, co
mu się przydarza, w kategoriach tych opowieści, i stara się przeżywać swe życie
4
tak, jakby je opowiadał” .
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POLIFONIA CIAŁA
Chodzę w ciągłym napięciu między widzialnym a niewidocznym: blask mnie rozpędza, w ciemności błądzę. Pod względem wzroku tylko małpy, wieloryby i ptaki
są nam równe, reszta zwierząt znajduje drogę lepiej, idą tunelem słuchu i zapachu,
chemiczną i dźwiękową ścieżką rozprowadzoną po wodzie, w powietrzu, na trawie.
My tak nie potrafimy, słabsi. Chciałabym wyobrazić sobie ponowne wyciśnięcie
na świat, wrócić do brzasku czucia.

3

M. Foucault, Archeologia
namiętności [w:], idem,
Powiedziane, napisane.
Szaleństwo i literatura, przeł.
B. Banasiak, Warszawa 1999,
s. 331.

4
J. Bruner,
Życie jako narracja,
„Kwartalnik Pedagogiczny”
1990, nr 4 (138), s. 3-17.

Każde badanie poprzedzone i potwierdzone jest odrębnym i osobistym kontaktem
ze światem, wiedzą bezpośrednią: ciało to wrota umożliwiające import zewnętrznej reprezentacji świata do przeżywającego wnętrza. Smaki nie zostałyby nazwane, bo nie znałabym i nie miałabym języka, aby je mianować, choć miałabym ten,
którym czujnie wcieram substancje w kubki smakowe na podniebieniu. Słyszenie,
wąchanie, chwytanie splątałyby się w kłąb w synestetycznym odczuciu, rzeczy
miałyby konsystencję, wagę, temperaturę, szorstkość, zapach, brzmienie. Oko wylęgłoby się na końcu drogi do samodzielności, jak u szczeniaków.
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Przeżywam swój czas, pokonując interwały i docierając do punktów życia równocześnie mentalnie i zmysłowo, jestem podmiotem w relacji ze światem, busolą
ciała pełną wiary we własne malarskie widzenie, w holistyczny sposób patrzenia
na wszystko, co widzę, w łączenie moją intencją bytów pozornie osadzonych obok
siebie. Nigdy nie dokonuje się tych łączeń pojedynczym zmysłem, ale całym ciałem
jednocześnie, które, jako nierozdzielna, synergiczna i polifoniczna całość, otwiera
nas na świat międzyzmysłowy. Maurice Merleau-Ponty przekonuje, że w transie
pracy, poprzez poruszenie, wejście w malowany, kreowany byt, ciało artysty nie jest
tylko rzeczą pośród innych rzeczy, lecz raczej wyłomem, który zakrzywiając swoją
strukturę, czyni widocznym niewidoczne. Malarstwo, sztuka sprawiają, iż rzeczy,
które mogłyby na zawsze pozostać niewidzialne, zostają przywołane do istnienia
za pomocą wariacji kształtów i prowokują przebudzenie rodzaju przedwiedzy, o której piszę powyżej.
Kultura (po)nowoczesna zdaje się być kulturą dominacji zmysłu wzroku i tego,
co wizualne. Ale diagnoza ta jest niekompletna, niezupełna: niedowidzi (!) faktu, iż ton współczesnej estetyce nadają jakości haptyczne. Merleau-Ponty w pracy L’oeil et l’esprit odwołuje się do sztuki malarskiej, którą uznaje za źródło prawomocnej wiedzy o związkach ciała ze światem, za punkt wyjścia do orzekania
o świecie i o sobie. Ciało ignorowane przez refleksję platońską i chrześcijańską odzyskuje dzięki filozofowi należny status, jest ośrodkiem jedności żywych
znaczeń. Teraz zintegrowane w nim nierozłącznie duchowość i zmysłowość zanurzone w świecie odczuwają arbitralnie ten świat i poddają ocenie. Zdaniem
francuskiego fenomenologa percypujemy zawsze całym ciałem, nigdy ledwo
pojedynczym zmysłem: to temu myślicielowi zawdzięczamy rekonstrukcję wielozmysłowej percepcji. Obiekt dostępny drogą wzroku (budynek, rzeźba, obraz malarski) nie stanowi wyłącznie folderu danych wizualnych: w mniejszym lub większym stopniu wplata on również inne nasze zmysły. „Patrzymy” na świat dzięki
ciału, z jego perspektywy wykreślonej za pomocą docierających przez membranę zmysłów bodźców. W innych refleksjach nad tym, co widzialne i niewidzialne,
Merleau-Ponty po raz kolejny wiąże cielesność z sensem. W Fenomenologii percepcji podkreśla, że pisząc o ciele, nie można pozostać jedynie przy badaniu świadomości, bo doświadczenie ciała każe nam uznać takie ustanawianie sensu, które
nie jest dziełem konstytuującej świadomości, które ściśle przylega do pewnych
treści, zamiast być do nich dofastrygowanym przez intelekt. Agnieszka Jelewska
w swoich esejach o sztuce i technologii pisze o tym, jak podmiot intelektualny
zmienia się dziś w sensorium w ruchu, łączące się w strukturze sieci ze światem,
a także o tym, jak bodźcowanie przez świat wpływa na naszą percepcję, i że namysł nad hybrydycznością poznania powinien stać się jednym z najważniejszych
zadań humanistyki.
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ANNA, CÓRKA TERESY,
WNUCZKA SALOMEI,
2
PRAWNUCZKA HELENY I EWY

Zmysły artysty i zmysły widza jako forpoczta odbioru dzieła służyły człowiekowi
do przetrwania i oceny zagrożenia życia: odróżnienia węchem, co jest trucizną,
zanim włożyliśmy to do ust, co brzmi niebezpieczeństwem, używając korelacji
audialnej, zanim wkroczyliśmy na terytorium nam zagrażające. Ciało polifoniczne, ciało, któremu zezwalam na polisensoryczne odczucie rzeczy, na wielogłos
zmysłów i którego przebudzenia prowokuję w widzu, sprawia, iż to, co mogłoby
na zawsze pozostać niewidzialne, a więc nieistniejące, w oderwaniu od spektaklu
świadomości zostaje przywołane do istnienia za pomocą wariacji smaku, węchu,
dotyku, bywa, że w automatycznej aktywizacji pamięci ciała na drodze niepojęciowej i niewykalkulowanej reakcji cielesnej. Krytyka mówi, że pierwszym pisarzem,
który konstruował słowa i obrazy, afirmując po romantyzmie nowy sposób świeżego doświadczania, był Walt Whitman: tak się składa – jeden z moich ulubionych
poetów. Pisał:

5

7

6

Lüdeking powołuje się
na tekst napisany przez
Derridę w związku z wystawą Memoires d'aveugle
(Wspomnienia
niewidomych), fragmenty
przełożył malarz, prof.
Krzysztof Wróblewski.
K. Lüdeking, Zwischen der
Linien [w:] Was ist ein Bild?,
München 1995.

J. Pallasmaa, Oczy skóry.
Architektura i zmysły, przeł.
M. Choptiany,
Kraków 2012, s.15.

Przełożył Czesław Miłosz
(z tomu: Cz. Miłosz,
Przekłady poetyckie wszystkie,
Kraków 2015, str. 520).

tylko z odwagi bycia ślepym” – i taką myśl Jacques'a Derridy przytacza Karlheinz
7
Lüdeking w książce Was ist ein Bild? . Obraz abstrakcyjny, czysta forma w malarstwie udowadnia, że można zbudować system nieprzedstawiający, ale ekwiwalentny, analogiczny. Świat widzialny w tym obrazie prawie znika, ale pozostają metafora i interpretacja. Pozostaje w nim moment transgresji, przejścia, przekraczania
przez malarza granic widzialności, cofania się do niewidocznego, testowania dróg
łączących te dwa światy. Moje ciało staje się pośrednikiem pomiędzy mną a rzeczami, wszystkie zmysły są przedłużeniem zmysłu dotyku, moja rysująca i myśląca
dłoń staje się myślącym, rysującym świat przedłużeniem umysłu – gdyby przywołać kolejnego francuskiego filozofa, Michela Serresa.
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Sztuka to ekspresja, w wyniku której następuje odkrywanie kolejnych warstw istoty
tego świata, kipi bogactwo rzeczywistości, tasuje się jej dynamika, pozostająca
w dyspozycji malarza, artysty: w mojej dyspozycji. Moje ciało jest tu znaczeniowym
centrum. Ta koncepcja samopoznania, samowiedzy i cielesnych źródeł rozumienia jest mi bliska, podobnie jak dużo bardziej współczesne stanowisko Juhaniego
Pallasmy, fińskiego architekta i myśliciela, który w swoich publikacjach i praktyce
udowadnia, jak zubożyło nas podporządkowanie sferze wizualnej pozostałych zmysłów i który apeluje o ucieleśnienie umysłu. „Moje ciało jest pępkiem mojego świata,
ale nie z uwagi na przyjęcie centralnej perspektywy. Lecz jako miejsce wszystkich
5
odniesień, pamięci, wyobraźni i integracji” . To brzmi jak mój własny manifest.

JĘZYK I JĘZYK
pokazują mi słowa
mówią
zapach róży można odnaleźć w słowie
a ja znajduję papier papier i papier
ani zapachu
ani koloru
i wiem
że snop iskier
(...)
znaczy o wiele bardziej światło
niż słowo światło

Jestem poetą rzeczywistości.

i gdy mój znajomy sparaliżowany w fotelu na kółkach

Twierdzę, że ziemia nie jest echem

odgryza kawałek chleba który mu podaję

Ani człowiek widmem.

to przechylenie jego głowy

(...)

ruch szczęk

Rozciąłem ziemię i twardy węgiel, i skały, i lite łożysko morza,

ma w sobie więcej życia

Zeszedłem tam, żeby badać długo,

niż słowo życie
Halina Poświatowska, *** (pokazują mi słowa)

I przynoszę stamtąd sprawozdanie,
Dowodzę, że wszystko tam pozytywne i gęste,
Walt Whitman, Jestem poetą rzeczywistości
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W bardzo zbliżonym duchu – ale prozą, w Polsce i później – pisał Władysław
Strzemiński w dialogu z Julianem Przybosiem:
Natura nie jest przypadkiem, lecz elementem żywiołu: światłem, ciepłem, wodą,
piaskiem. (…) Pejzaże morskie otworzyły się przed wzrokiem, czyniąc psycho
fizjologiczny proces postrzegania głównym problemem praktyki artystycznej.
Złożone rytmy ciała i oka, przezwyciężając konwencje przedstawiania, rekon-
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struowały na powierzchni siatkówki empirycznie poznawany świat. Powierzchnia
ujawniała oko.

W dniu, kiedy to czytam nieco przed swymi czterdziestymi siódmymi urodzinami,
wkładam pierwsze wykupione na receptę okulary. Bardzo przejęta, bo widzę w nich
gorzej niż bez nich, ale nie czuję się pozbawiona możliwości rozpoznawania i oceny sytuacji. Może dlatego, że „Malarstwo wcale nie wynika ze zdolności widzenia,

A potem, po niemym doświadczeniu percepcyjnym przyszłaby dla mnie pora na język, słownik, aby móc twierdzić, jaki jest stan rzeczy, opisywać fakty, identyfikować
okoliczności. Moje doświadczenie nie mieści się tylko w ciele. Wynikająca z wprowadzenia alfabetu linearność myślenia, do której przekonywał Marshall McLuhan
w Galaktyce Gutenberga, deformowała ten całościowy odbiór rzeczywistości piśmiennictwem i językiem – jednak nie tym narządem mięśniowym znajdującym się
w ustach. Przedpiśmienna faza oralna, szukająca jak głodny zaspokojenia wargami, dotykiem, przełykiem – i język w drugim znaczeniu: ten przezroczysty mięsień,
zbiór znaków, atut dorosłości: umiejętność rozpoznania, nazywania i komunikacji.
Usta pracują dla dwóch ładów: spożywania i porozumiewania się. Z drugiego ładu
płynie wyrażanie się językiem, nazywanie wrażeń, emocji, wreszcie: opisywanie
własnej twórczości. Życie jest procesem różnicowania, a język jest jednym z kanałów przepływu życia i tych różnic, język nie jest bierną reprezentacją życia, tylko
aktywną formą opowiadania doświadczanego świata: tak rozumiem myśl o języku
Deleuze’a. Zmysłowy kształt rzeczywistości jest mocno związany z mową: jednym
z ćwiczeń, które przeprowadzam każdego roku z wszystkimi grupami moich studentek i studentów projektowania i często sama ze sobą, jest próba ugotowania
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I że jest takie, jak wydaje się dziecku.

Maurice Merleau-Ponty napisał, że dzięki obrazom Paula Cézanne’a czujemy, jak
dotyka nas świat. Ja notuję: żółty kolor boli, zielone jabłka na obrazie są kwaśne
aż kłuje w uszach, a czerwień, cytując Dereka Jarmana, to zbyt droga przyprawa
dla malarza, nie używa się jej często.
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Cenne kęsy, pojedyncze kosztowne krople. Najdroższym pigmentem na świecie
jest cesarska purpura i gama szkarłatów, tuż obok nubijskiego lapisu lazuli, którego kilogram wart jest około osiemdziesięciu tysięcy złotych. Czerwień to wysokie
temperatury ognia, walentynkowe serca, płomienne róże ze śmiałym wyznaniem
miłości, ale też nienawiść, grzech, cierpienie, zemsta, rewolucja i piekło Dantego.
To barwa związana ze wszystkim, co ponadprzeciętne, niezwykłe, esencjonalne,
niepodważalnie obecne. I są czerwienie zwierzęce, biologiczne: te prowokujące,
nęcące seksualną atrakcyjnością, ale też przerażające – strugi koloru w czasie
krwawych, rytualnych ofiar. Czerwienie są ambiwalentne: czerwony atrament
używany dla podkreślenia wybranych fragmentów średniowiecznych manuskryptów, prawie mistyczne amulety – gwiaździste rubiny z Birmy i Sri Lanki, czerwone białka oczu, kiedy wysokie ciśnienie ze wściekłości zalewa je krwią, czerwone
światło, by nas powstrzymać, czerwone usta, by przyciągnąć. Purpury potęgi cezarów i szkarłatny płaszcz zmartwychwstałego Jezusa w malarstwie flamandzkim,
u Siemiradzkiego, Memlinga i Rafaela. Piętnujące rozpustę i cudzołóstwo szkarłatne litery, a po drugiej ich stronie niewinna jak pole delikatnych ciepłych maków
czerwień kołdry na łóżku van Gogha w złotawym od wiosennego słońca powietrzu
amsterdamskiego muzeum. Bogactwo przenośni i metafor, które nawiązują do krwi
pulsującej pod skórą, do zarumienionego ciała, witalności, temperamentu, irytacji.
Krew jest słodka, żywa i dająca życie, święta: to łacińska sangwine unctus, która
dała początek słowu sanctus; i druga krew, zła, ta z ran i przemocy opisywana słowem cruor (od niego pochodzi słowo gore).
Czerwony alert, red list, czerwone brygady, czerwone pończochy sufrażystek,
Stendhalowskie Czerwone i czarne odnoszące się do symboli państwa i kościoła,
czerwień bolszewicka, czerwień pierwszomajowa, czerwień oznaczająca absolut,
czerwień winna i czerwień wina. Ale i karmin – koszenila, jeden z najszerzej używanych naturalnych barwników spożywczych, którego obecność jest często ukryta
pod określeniem kolor dodany, bo narusza wiele ograniczeń dietetycznych: i wegetariańskich przekonań, i nakazów religijnych, i kulturowych uprzedzeń. Ekstrakt ko-
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szenili jest robiony z wysuszonych odwłoków Dactylopius coccus, małych pluskwiaków płci żeńskiej zbieranych w Peru i na Wyspach Kanaryjskich. Insekty żywią
się głównie czerwonymi owocami kaktusa opuncji i ten barwnik zbiera się w ich
odwłokach i niewyklutych larwach. Owady są potem zbierane, suszone i mielone
na proszek. Potrzeba ich około 70 000 dla wyprodukowania pół kilograma pigmentu, który jest później używany do barwienia żywności. Z innych czerwców – samic
gatunku Kermes vermilio – powstaje od tysiącleci tak zwana czerwień armeńska,
farba do tkanin z gór Araratu. Ich imię nadało brzmienie memu ulubionemu tureckiemu słowu kırmızı – czerwony.
Aby wyposażyć ciało, które się już nażyło, w drogę na drugą stronę po śmierci, tysiące lat przed naszą erą na obecnych ziemiach Egiptu i Iraku wkładano do grobu
rozmaite dobra i czerwone pudry z mineralnego hematytu, a miejsce spoczynku
posypywano później pyłem z czerwonej ochry, uważanej za ziemię z pierwiastkiem
życia koniecznego zmarłemu. Szminki używane przez Rzymianki w starożytnym imperium do dziś zachowały dla wścibskich badaczy ślad jasnego cynobru, minii, apetycznej chińskiej czerwieni, zaś w barwionych sukniach drobiny kwiatów fuksji, róż,
płatków maków, alg i farbownika polnego – czyli tych samych pigmentów, których
używa malarstwo, a w wypadku farbownika – również współczesne firmy produkujące kosmetyki. Receptury kosmetyków i przepisy na farby miały wspólny mianownik – bliskie związki z alchemią. Są złożone, nieoczywiste, a ich zapisy: magiczne.
Podobno trojańska Helena nosiła purpurę tyryjską pochodzącą z ciał mięczaków
– rozkolców – a żmudnym procesem jej wytwarzania zajmowali się Fenicjanie, rzemieślnicy z Azji Mniejszej, krajów śródziemnomorskich i Afryki. Po tych zwierzęcych
i uduchowionych odcieniach wkracza zdobycz chemii i przemysłu: anilina, i barwy
roślinne dla malarzy: alizaryna i lazur krapowy z kłączy marzanny. Luksusowe, drogie, świadczące o prestiżu i rzadkie. Silne i ostentacyjne, uwodzące.
Miejsce dla koloru, rozmiar płótna, proporcje dla słowa: w moim obrazie jestem
medium i arbitrem – to ja jestem sensorium. Przypominają mi się multisensoryczne koncepcje kolacyjne Filippo Tommaso Marinettiego i bankiety futurystów
z książki kucharskiej La Cucina Futurista z 1932 roku. Za samym Marinettim
z kilku powodów nie przepadam, nie o wszystkich wspomnę, ale ton jego poezji
jest za gorący nawet zimą, a rola wyznaczona kobiecie mnie by nie pomieściła.
Podoba mi się jednak i działa na malarską wyobraźnię jego myśl, że żołądek ludzki jest czystym, naciągniętym płótnem, podłożem obrazu oczekującym wypełnienia ornamentami spożywanych pokarmów. Najlepiej rysować węglem z drzewa
cytrynowego i graficznymi czerniami kawioru, atramentem sepii, arabeskami ze
śmietany i ricotty, płynnymi karmazynami starego porto, impastem miażdżonych
świeżych fig. Malarskie wartości dotyczące kolorów, ich temperatur i kompozycji
można rozszerzyć o trójwymiarowość oraz inne odczucia: węch, smak, słuch i dotyk. Może nie bez powodu między słowami palette (paleta malarska) i palate (podniebienie) jest tak mała różnica? Może podobnie rozcieramy na obu drobne, ale
intensywne pigmenty smaków i barw? Osiem lat temu napisałam o tym tekst. Tuż
obok tych słów umiem sobie wyobrazić leżący na obrusie i oczekujący, by stać się
paletą plate – talerz.
Dziełem mogę dosłownie cię nakarmić, podaję ci je dosolone jak Flesh Flavour
Frost – lody o smaku spoconej skóry, Tears Flavour Frost – lody o gorzkim smaku
łez lub doprawione korzeniami i lawendą, jak ciastka w Drogerii, jak chleb i kiszonki
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słów. Wgryźć się i przeżreć tekst, odzyskać jego tłustą materię, ucieleśnić słowa
w zmacerowanej pulpie. Unieść na języku treść pokarmu oraz treść semantyczną i je opisać językiem. Przezwyciężyć porządek słowa, zburzyć znany, przyjmowany automatycznie i bezkrytycznie sens, powojować z gramatyką. Pisząca
o swojej praktyce kobieta produkuje swoją widzialną reprezentację wobec świata, nie jest już w ciemnej szczelinie między doświadczeniem a własnym przedstawieniem, odwraca ustalony porządek: z biernej muzy malarza, rzeźbiarza lub poety staje się twórczynią, osobną artystką, która sama doświadczając swego bytu,
sama też umie go opisywać i nie potrzebuje męskich pośredników do interpretacji.
Może się odrodzić, pisząc, (za)przepisując się (écriture féminine za Luce Irigaray),
wypracować własne imaginarium, kształtować twórczo własną morfologię, może
zostać ujrzana i może obejrzeć się sama, może zyskać doświadczanie siebie w nowym statusie „napisanej”, w statusie podmiotu – i nieskończenie odradzać w nowym kształcie.

STRATEGIA RESZTEK
Na początku byłam więźniem innych ludzi. Więc ich opuściłam. Potem zostałam
swoim więźniem. To było gorsze. Więc opuściłam siebie.
At first I was a prisoner of other people. So I left them. Then I was the prisoner of
myself. That was worse. So I left myself.
Samuel Beckett, Eleutheria
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Od dawna zbieram przedmioty, buduję kolekcje ze znalezisk, porcelany, szkieł, tkanin i majoliki. Ze wszystkiego, oprócz własnych prac. Zbieram myśli, szkice, intuicje, resztki z zapisków, kartek, papierów, jak teraz. Biografia jest szczególnym
uporządkowaniem zdarzeń, które dotyczy życia osoby. Autobiografia to szczególny
rodzaj biografii, w którym osoba porządkująca zdarzenia i osoba je przeżywająca
to ta sama osoba. Zderzenie porządku biograficznego, który jest porządkiem ontologicznym, z kategorią dzieła sztuki, które przynależy do porządku estetycznego,
wywołuje napięcie, stwarza problemy i sprawia, że takie sprawozdania są osobliwie nietrwałe. Tak też buduję od sześciu lat moje obiekty: morfologicznie podobne
do osobistego nietrwałego notesu efemerydy zetleją, zdegradują się, sczezną, łatwo poddając się zniszczeniu. Najnowsze prace mają wspólny mianownik: w abstrakcyjny, nienarracyjny sposób zapośredniczają doświadczenie miejsca i historii,
ewokują moje lęki o nieudolności obrazu, który tworzę, i obrazu w ogóle, eksponują
kruchość, intymność tego, co zbłąkane na obrzeżach, może uznane za byle jakie.
Od uzyskania dyplomu pracuję konsekwentnie w całkowitej izolacji od rynku: nigdy
nie chciałam sprzedawać swoich prac, także dlatego, że nauczono mnie w domu,
iż wolność to także niezależność finansowa. Jest mi też jakoś obce mówienie o dobrach sztuki i kultury językiem biznesu i ekonomii, przyznałam sobie do tego prawo,
ale rachunki za tę decyzję płacę sama, co bywało niełatwe w tych momentach
życia, gdy szło o utrzymanie głowy nad powierzchnią wody. Nie czerpałam zysków z twórczości, nie sprzedawałam prac, nie brałam udziału w konkursach, nie

ubiegałam się do tej pory o granty, wystawiłam na próbę tę zasadę tylko raz, co
bardzo szybko przyniosło mi gorzką odpowiedź. Moje prace powstawały jednak
nieprzerwanie i uparcie, nigdy niedotowane funduszami ze stypendiów, niepublikowane, nienagradzane, bo może i nie było – poza nieustępliwością autorki – za co.
Zdarzały się całe oktawy lat bardzo skromnych, ale nie widziałam sensu się tym
zadręczać, to zwykłe konsekwencje podjętych wyborów. Pierwszą indywidualną
wystawę Monodia w roku 1993 zrobiłam i wyprodukowałam sobie sama, sfinansowałam maleńki katalog, zdjęcia, a nawet zamówiony tekst krytyczny. Monodia
oznacza jednoosobowy, solowy lament po czyjejś śmierci. W zdemolowanej, pustej, nieogrzewanej zajezdni autobusowej w Małej Zbrojowni – zanim rozpoczął
się w niej remont i przeniósł się tam Wydział Rzeźby – kilka miesięcy rysowałam,
kaszląc, ustawicznie zaziębiona, a potem wystawiłam cykl czterech monumentalnych prac. Na Wybrzeżu wrzała sztuka krytyczna, powstawały mocne kolektywy
i świeże organizacje, a istniejące galerie komercyjne były poza moim zainteresowaniem. Nikt nie chciał wystawiać rysunku, a na pewno nie interesował się moim.
Na wernisaż przyszło jednak ponad sto osób, pachniało smarem, było zimno, ale
wódka była uczciwa, a ja na chwilę wyrwana z poczucia kompletnej, ciemnej i bezdennej izolacji. Tej wystawy nikt później poza mną nie traktował poważnie, ja zaś
uważałam ją za spełniającą wszystkie ważne dla mnie kryteria: mimo wielkości
prac była lekka do przewożenia, mogłam ją sprzątnąć od razu, częściowo sama się
gdzieś zniszczyła, zagubiła. Ale przede wszystkim powstała według zasad guerilla
– nie angażując wielu środków, bez wsparcia instytucji, poza oficjalnym obiegiem,
po partyzancku.
Potem długo nikt mi nie proponował wystawiania, ja sama zabiegać o to nie potrafiłam, nie zwalniało mnie to jednak z uporczywego, konsekwentnego rysowania i rozwoju mimo braku wsparcia, może jakoś wbrew środowisku. Za pierwszą
tzw. prawdziwą wystawę indywidualną uważa się Amoremorte, obiekty z kawałków
wytatuowanej skóry z roku 1995, której kuratorem był Robert Rumas, i o której
chyba też się nie wspomina, nawet kiedy po dziesięciu latach od niej ktoś wystawił
tatuowane fragmenty ciał jako nowatorski body art, a i ja sama nie dopominam się
o pamięć o niej. Wystawy dużych rysunkowych portretów Nieobecność oraz Sześć,
góra siedem obrazów to ostatnie realizacje przed długą przerwą, którą około 2007
roku zaczęłam przeczuwać. Nieobecność wystawił Robert Florczak w Sfinksie
w 1999 roku oraz Państwowa Galeria Sztuki w roku 2001, Sześć, góra siedem
obrazów – Kolonia Artystów. Jeszcze chyba w 2010 roku zrobiłam jakieś dwa rozpaczliwe, chwytające się brzytwy rysunki nawiązujące do tamtego cyklu portretów.
Wszystkie one opisane przeze mnie w autoreferacie habilitacyjnym na dwadzieścia stron – były podstawą moich kolejnych stopni naukowych. Ale wiedziałam już,
że coś po piętnastu latach rysowania pękło, czułam drzazgi pod paznokciami, nie
umiałam znaleźć swego miejsca w świecie ani w środowisku, ignorowana, obca,
przezroczysta, ale i wycofana. Za bycie osobną płaci się wysoką cenę i mnie było
widocznie na tę cenę stać. Uświadomiłam sobie, że moje rysunki i malarstwo nie
były dostateczne dla tych obrazów, które chciałam przywołać. Nie dość prawdziwe, choć uczciwe. Zmęczona, wyjałowiona, bezsilna poczułam, że muszę podjąć
decyzję i próbę ucieczki z własnego dotychczasowego życia i dotychczas uprawianej sztuki z nadzieją, że znajdę kiedyś, gdzie indziej na tyle mocny sens, aby
mnie skłonił do kontynuacji uprawiania twórczości. Zdecydowałam, że jeśli chcę
coś zmienić, muszę zacząć od rewizji samej siebie, że muszę dotrzeć do źródła.
W czasach bezwzględnego narcyzmu z jednej strony, a z drugiej dynastii ironii –
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Wiek XX zmienił w estetyce wiele, koncepcjami kubistów i futurystów przesunął
nieco do tyłu miejsce wzroku, zmysłu do tej pory dominującego, zmienił wobec tego
usytuowanie piękna. Futuryści testują w sztuce możliwość oddania wrażenia ruchu,
dynamiki, rezygnują zatem z perspektywy osoby biernie patrzącej na rzecz perspektywy kogoś będącego w centrum wydarzeń. Zmieniają się rekwizyty pozwalające
ciału podążać za pobudzeniem. Taktylność – stymulacja dotyku, doznania symultanicznie drażniące zmysł węchu, wzroku, smaku i słuchu sprawiają, że wszystkie nasze ośrodki sensoryczne się aktywizują, oceniając sytuację. Manifest futurystyczny
to między innymi otwarcie na – tak na nowo dziś odkrywaną – estetykę haptyczną,
propozycję doświadczania świata skomponowanego z doznań napływających ze
wszystkich biegunów czucia naraz. Wiele tu prób analizy i dekonstrukcji pokarmu
czynionych w sposób pokrewny temu, jak o składniku potrawy myślą współcześni
wielcy szefowie kuchni, wiele odniesień do synestezji – współbrzmienia zmysłów –
wzbogacającej degustację życia.

8
Pozwoliłam sobie przetłumaczyć sama ten wers Eleutherii
Becketta w taki sposób, aby
brzmiał jak moja własna wypowiedź, w duchu filozofii Cixous
i Irigaray (Hélène Cixous
w manifeście Śmiech Meduzy:
„kobieta wreszcie siebie napisała”, Luce Irigaray, Speculum:
„przemówić-jako-kobieta”).
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w Weselu, którego nie było. Możesz też wypluć treść razem ze skojarzeniem, tematem i opłukać usta.
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W końcu postanowiłam wstać, podźwignąć się i przeszłam z pracowni korytarzem,
po dywanie, do kuchni. Zaczęłam chodzić po domu, po mieście: siedzenie, leżenie, stanie w miejscu to agonia. To także jeden z powodów bezsenności, bo nie
można spać, kiedy trzeba iść, biec, uciekać, przemieszczać się, bo bezruch jest zły,
a ruch jest ratunkiem. Ważne, żeby nie stać w miejscu, ważne, żeby iść przed siebie, może kosztem śmieszności, kosztem stresu ciągłego debiutu. Żadne sztywne
plany, reżimy, dyscyplina nie miały już sensu, nie sprawdziły się jako ratunek, sposób. A jeśli stare kody nie przynoszą już nic świeżego, trzeba je rozkodować, złamać i zacząć na nowo. Podjęłam decyzję, by rezygnować z produkcji trwałych dzieł
na rzecz obiektów samodegradujących się lub znikających, bo jadalnych, na rzecz
konstrukcji z resztek, odpadów, znalezisk, ze słów, z pisania, z budowania więzi
społecznych w sztuce relacyjnej, mocniej jeszcze pętając życie z pracą twórczą,
bo jak napisałam na początku: nie mam siedmiu żyć, nic tu nie dzieje się oddzielnie,
wątki mają wspólną morfologię, wyrastają z jednego korzenia, karmię je tą samą
esencją, czasem tą samą trucizną. Osobista, cielesna skala pracy rozwija się poprzez budowanie relacji z innymi, przez koncepcję sztuki jako osmozy subtelnie
działającej na odbiorcę, przez wiarę w organiczny wzrost wspólnoty, otwieranie się
na wzajemność. Każdą wzajemność. Mam coraz mniejszą potrzebę, żeby przedstawiać wyizolowany obiekt estetyczny o narzuconym przez siebie znaczeniu, za to
częściej pokazuję taki, który może uruchomić całą serię zachowań i społecznych
relacji. Pracę o formie otwartej, gotową, aby znaleźć się w nowym terenie, nowym
czasie, w nowym związku ze zmienną rzeczywistością, z odbiorcą. Ten jest jednocześnie widzem i aktorem biorącym udział w moich realizacjach, dzięki temu są zawsze żywe i nie marnotrawią środków. Tę myśl konsekwentnie realizuję od czerwca
2011 roku. Pracuję twórczo bardzo dużo, po raz pierwszy widoczna dla instytucji
i kuratorów. Kalendarz mam zapełniony na kolejne lata, ale poza tym nic się nie

KUCHNIA MALARSKA
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zmieniło: nie przyjmuję zaproszeń, które stoją w sprzeczności z moją postawą, i nie
negocjuję, bo kompromis to świetne słowo, ale w innych sprawach.

Podobieństwa narzędzi i substancji. Gęstość, kolor, temperatura, wodnistość, lepkość, tekstura, gramatura to kategorie występujące w obu dziedzinach, może nic
w tym dziwnego, że mi się złączyły sześć lat temu w pracy. Wspomniany wyżej moment, w którym z pracowni malarskiej – niby dużej, a jednak ciasnej od blejtramów,
papierów do rysowania, sztalug – przeszłam do niewielkiej kuchni, kilkanaście metrów dalej, nadszedł jako coś zupełnie naturalnego. Widocznie poszłam tam z jakąś
myślą, widocznie przeniosłam tam myśl. Od ponad dwudziestu lat moja twórczość
obraca się wokół pustki, nieobecności, kruchości pamięci i ciała. Ja tylko zmieniłam
medium. A może nie przeszłam przez korytarz i dywan, może przeszłam od porządku umysłu do porządku sensorycznego, uwiodło mnie swobodne krążenie między
stanami skupienia.
Kuchnia to miejsce tworzenia się tradycji – funkcji kulturowej oraz miejsce odżywiania – funkcji biologicznej, miejsce, gdzie orzeczenia wyrażające czynności zyskują aktywne formy: karmienia, obierania, jedzenia, gotowania, wrzenia, stygnięcia.
To przestrzeń witalna, dynamiczna. Ale awers estetyczny ma swój rewers: zabrane sprzed oczu, ukryte miejsca dla obierek, gnicia, skrawków, brudne
naczynia i patelnie, zsyp i miska klozetowa. Jedzenie jest materią zmieniającą
się: ma niestałą pozycję między ołtarzem a śmietnikiem, wykrochmalonym obrusem a brudną, fermentującą piwnicą, i dodatkowo silną i trudną relację z ciałem,
zwłaszcza kobiecym, jako narzędzie reżimu. Bywa też narzędziem społecznym,
materiałem autobiograficznym, informacją o diecie, która świadczy o statusie,
chorobie lub zdrowiu, wyznawanej religii, relikwią, tematem malarskim, materią
rzeźby, symbolem.
Kuchnia się zmienia, epoki, ich gusty i idee wpływały na jej kształt i usytuowanie,
namaszczał ją lub wykluczał obyczaj i status materialny. Znajdowała się w centrum lub na marginesie, wypełniona przedmiotami, naczyniami i narzędziami była
osobną izbą, z której na bogate stoły przenikała dekorowana uczta – ornamenty
tego, co z surowego kultura zmieniła w ugotowane – albo łączyła się z jadalnią,
nie ukrywając swych misteriów. To, że umiemy gotować, odróżnia nas od reszty
zwierząt: to my dzięki ogniu dokonujemy transformacji rzeczy z natury ku kulturze.
Ogień według Greków należał do bogów, dopóki Prometeusz nie oddał boskiego
sekretu ludziom, ukradł go dla nich. W kulturach greckiej i chrześcijańskiej kuchnia
symbolizuje cywilizację: surowe i dzikie przeciwstawione boskiemu. To, co ugotowane, a co surowe, jest tylko kategorią konceptualną: dla Japończyka w wypadku
sashimi to nóż, nie ogień przygotowuje/gotuje surową rybę – ostrzem precyzyjnie
nadaje jej kształt i w ten sposób przenosi z porządku natury do porządku kultury.
Jest też w Japonii festiwal tańczącej krewetki, kiedy połyka się żywą małą krewetkę,
aby odczuć sensację jej jeszcze żywych, rozpaczliwych ruchów w żołądku: miejscu
jej symbolicznej przemiany.
Gdyby przyjrzeć się historii sztuki i prześledzić w niej wątek jedzenia, uczty, agape, wieczerzy, można znaleźć wiele obrazowań – kuchnia wdrapała się na wyżyny
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panującej równie brutalnie i miażdżącej czołgiem zimnego dystansu oraz pogardy – szczerość, bezpośredniość, konfesyjność w uprawianej sztuce to jednak spore ryzyko dodatkowego wykluczenia z repertuaru modnych wątków współczesnej
kultury. Smutek, lęk, choroba, stygmatyzowane jako zbyt prywatne i intymne, by
brać udział w szerszej dyskusji, wychodzą jednak z szafy na światło do przestrzeni politycznej, do społecznej wyobraźni, dobierają się do niewietrzonych magazynów zbiorowej empatii. I powiem to: ponad pięćdziesiąt ciężkich, bardzo dużych,
oprawionych w szkło, ześrubowanych rysunków zaczęło mi ciążyć. Straciłam siłę,
żeby je przestawiać, organizować, mnożyć, robić ustawicznie, ale i daremnie przestrzeń w pracowni na powstanie nowych idei, na wpuszczanie tlenu dla nowych
prac. Zrozumiałam, że zanieczyściłam nimi otoczenie, że mnie zadusiły, odebrałam
sobie światło, a jako przedmioty nie mają już dla mnie sensu. Piwnice galerii sztuki, strychy domów aukcyjnych: piwnice i strychy świata zawalone są artefaktami.
Zdecydowałam, że nie będę do tego nadmiaru niczego już dokładać, zrozumiałam, że wątpię w sens produkowania w istniejącej hipertrofii, płodzenia kolejnych
materialnych, trwałych dzieł. Osłabiona przykurczyłam się, skuliłam, ucichłam.
Zdesperowana, szukająca ratunku i jak wiertłem nieustannie drążąca obszary wokół własnych kontuzji, obsesji i fascynacji, poszłam na wymagające, odsłaniające
mi kolejne warstwy zasłon terapie, zrywałam błony, porządkowałam – i był to obrządek brutalny, obeszłam się ze sobą bezwzględnie, chirurgicznie i bez sentymentów, jak sobie obca. Jednocześnie szukałam radykalnych rozwiązań zmierzających
do połączenia życia i uprawianej sztuki, ze wszystkimi lękami o utopijność swoich
założeń, rozczarowaniami, chybotliwymi wątpliwościami, niepewnością.

Jednak to jedzenia istniejącego poza płótnem można dotknąć, powąchać, posmakować, zachrzęści pod zębami lub rozpłynie się na podniebieniu. Jest wielkim bogactwem kodów tradycji, szyfrem tożsamości. W kuchni mieszka pamięć: to refleks
kultury, rezerwuar odbić, które zostawiają po sobie kolejne epoki, mody, wyznania,
rytuały. Medium wypełnione znaczeniami, emocjami i często teatralnością dzięki
protokołom jedzenia, dyskursom gastronomicznym, kulinarnym szyfrom, tradycyjnym i nowatorskim technikom. Dostrzegam jego bogaty język i używam od 2010
roku zamiast dotychczasowego języka rysunku. Medium nie zgasło, uprawianie
sztuki się nie skończyło, jedynie ewoluuje. Chodzi też o to, by dostrzec i dowartościować całą galaktykę zjawisk tworzących najnowszą sztukę, która nie kończy się
na modernizmie: instalacja, performance art czy późniejsze bio art i nano art wyrastają ze współczesnej nauki. Te dwie wydawać się może zupełnie odrębne dziedziny – sztuka i nauka – spotykają się w strefach tranzytu i wzajemnie uzupełniają,
także dzięki transmisji rodzących się w ich obrębie niezależnie, a jednak często
wspólnych dylematów, pytań, rozterek
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STÓŁ
Ktoś kiedyś, szukając w moich szufladach widelców, zobaczył między łyżkami
do zupy dłuta do linorytu, wałki do farby, strzykawki, wycinaczki, pędzle, siteczka,
pigmenty. „Kuchnia alchemiczki” – wysyczał. Mój wachlarz rekwizytów kuchennej
codzienności jest duży: ulubione sitka do makaronu, tarki do parmezanu, mandoliny, praski, wałki, wałeczki, wycinarki, koszyczki do wyrobu własnego twarogu, łyżki
cedzakowe z olkuskiej emalii, jakbym miała wyjmować co dzień z garnków tyle leniwych, ile w barze mlecznym. Desek za to nie używam, kroję wprost na blacie, który
przez dwadzieścia sześć lat mieszkania tu zmienił wygląd, poczerniał od rysunku
utrwalającego bezlik czynności mechanicznych poprzedzających wszystkie posiłki
w tym domu i budowę większości obiektów na wystawy. Wyszlachetniał tak, jak
szlachetnieje ludzki portret od zmarszczek świadczących o przeżywaniu i ciągłości
własnej historii nieprzerwanej, niewygładzanej chirurgią plastyczną. Przeżył fascy-

nację zagniataniem chleba i kruchego na maśle, okres siekania wprost na nim ziół
i innych ingrediencji, kiedy w 1995 roku odkryłam, że mogę właściwie zrobić pesto
skomponowane ze wszystkiego ryzykownego, przeżył niegdyś miłość do codziennej chińszczyzny (chop! chop! chop!), wiele rozlanego wina, rozmazanych jagód
i jeden ze związków wymagającego ode mnie i tej kuchni wydawania wołowiny
raz dzienne: ciekawe, jak wspomina to ten blat – czy tak jak ja? Nie umiem się
ograniczać deską do krojenia, tak jak nie potrafiłam w rysowaniu ograniczać się
formatem papieru i nie lubię się ograniczać, żyjąc: już z góry przecież ograniczono
mnie jakimś końcem, a ciało – stale domagające się więcej przestrzeni i więcej
wrażeń – jakimś odgórnie przyjętym, jako estetycznie dopuszczalny, rozmiarem
sukienki (przez kogo? kto ustanawia ten kanon, żeby zawstydzić te, które się w nim
nie mieszczą?). Wcześniej trzymająca się dyscypliny, temu również zdecydowałam
się przeciwstawić, raczej już się w nim nie pomieszczę i paradoksalnie, tracąc granice ciała w rozmiarze 36, odzyskałam zdecydowaną konsystencję. Ciało to atrybut
przypisywany raczej kobiecie, mężczyźnie pozostawiano duszę: jak byłoby szkoda
przyjąć i to ograniczenie.
Patrzę więc na wytarty blat i myślę o stołach ze wszystkich powstałych od lat 30.
XX wieku obrazów surrealistki Leonory Carrington. Stół często ma tu podwójne znaczenie, sugeruje zarówno rytualne, jak i domowe użycie: pomaga w przekształceniu kobiecej przestrzeni domowej, a w szczególności kuchni ze wszystkimi kontekstami banalnej harówki i ujarzmienia, w świętą przestrzeń celebrowania kobiecości.
To ołtarz, ale także laboratorium alchemiczne, miejsce sabatu wiedźmy i wejście
do alternatywnych światów leżących niebezpiecznie blisko patriarchatu, tuż przy
jego twardym bucie. Ta strategia została przez artystkę wykorzystana do zrównywania z gotowaniem wielu praktyk: okultystyki, alchemii i uprawiania sztuki.
W swojej trwającej całe życie walce z tradycyjnym pojmowaniem roli kobiety jako
tej, która służy wszystkim, zaniedbując siebie samą, wykorzystywała gotowanie –
metaforę hermetycznych poszukiwań – do rozwijania myśli o związkach pomiędzy
tradycyjnymi rolami kobiet a magicznymi aktami transformacji: obraz The House
Opposite wyraźnie obrazuje ten wpływ i zmianę kobiecej strefy domowej w miejsce
magicznej mocy. Jesteśmy w sferze kobiecego sacrum, w której przygotowywanie
pokarmu i jego konsumpcja to magiczny akt. Kuchnia to niehierarchiczna, inkluzywna platforma spotkań kobiet, ich zwierzęcych i ludzkich wychowańców, spraw
nieziemskich. Malarka musiała zarabiać na życie: malowanie odbywało się w domu,
wszędzie, gdzie było miejsce, często w kuchni z dziećmi i zwierzętami bawiącymi
się na podłodze: ale ta kuchnia, jak i moja własna, to nie jest więzienie banalnej,
steranej codzienności, tu dom wyzwala, jest przestrzenią siły, nie słabości. Prosty
blat jest portalem do innego wymiaru: z porządku wydania posiłku do porządku
uprawianej sztuki, w tej poetyce jest miejscem przejścia między światami: ziemskim i duchowym.
Także w swojej kuchni organizował na Śląsku spotkania i wykłady dla Grupy
Janowskiej (a właściwie Janowskiej Gminy Okultystycznej) Teofil Ociepka.
Głównym celem praktyk samego Ociepki i skupionych wokół niego górników
było osiągnięcie wtajemniczenia – najwyższego stopnia doskonałości duchowej,
stanu jedności mistycznej z Bogiem. Cel ten mogli osiągnąć, jak był przekonany,
do sześćdziesiątego roku życia poprzez medytację polegającą na głębokiej analizie Pisma Świętego, ascezę i ćwiczenia duchowe. Jedną z tych praktyk wiodących
do osiągnięcia doskonałości wewnętrznej był rozwój poczucia piękna, uważanego
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kultury, przemyciła się w umazanym fartuchu na estetyczny parnas w ostatnich wie9
czerzach, martwej naturze, scenach śniadań na trawie . W Ogrodzie Edenu Adam
ugryzł owoc otrzymany od Ewy – nie szarą renetę, tylko jabłko z drzewa poznania
dobra i zła. Po ugryzieniu poczuł wstyd. Ten moment doczekał się wielu malarskich
interpretacji, podobnie jak ostatnia wieczerza, mocny wizerunek wspólnej biesiady,
ale także napięcia wywołanego tym, co nastąpi po niej. Jest bujna holenderska martwa natura z całym skomplikowanym słownikiem symboli i jest sztuka współczesna
aż po prace malarskie Lichtensteina, de Chirico, Savinio, Scipione, Koonsa, Sary
Lucas, Allana Kaprowa, a wcześniej performatywne wystąpienia futurystów, po nich
bankiety Salvadora Dalego, działania Fluxusu, instalację feministycznej kolacji Judy
Chicago, kształtowane gryzieniami i żuciem obiekty ze smalcu i czekolady Jany
Sterbak, wideo odsłaniające żywą rzeźbę z ciał: głodzenie się do granic życia sióstr
Raeven albo łój użyty przez Beuysa jako materiał rzeźbiarski. Posiłki doczekały się
w sztuce amerykańskiej fotorealistycznych portretów, u intymistów są w cichym centrum zainteresowania, w sztuce polskiej symbolu chleba używał Władysław Hasior,
chleba i wódki Jerzy Bereś, gry z materią i pojęciem słodyczy Alina Szapocznikow,
aktu spożywania Natalia LL, budowania więzi za pomocą wspólnego posiłku
Elżbieta Jabłońska, do traumy głodu odnosi się Karolina Brzuzan.
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SEMIOTYKA KUCHENNA
Z blatu zeszłam wzrokiem do szuflad i przyjrzałam się bardzo dokładnie temu,
czego NIE potrzebuję, by dobrze gotować. Więc patrzę i wyliczam: tłuczki,
młynki, gadżety do obierania czosnku, łyżki cedzakowe, korkociągi, wyciskacze
do cytryn od jednych dizajnerów, szpatuły od innych, składane sitka, foremki na teryny, temperówki do warzyw, trzepaczki do rytuału herbaty, ugniataczki do ziemniaków, chochelki, obieraczki, fartuchy, rękawice, ścierki. Wyliczam ze zdziwieniem,
inaczej niż Martha Rosler w pracy Semiotics of the Kitchen z okresu feminizmu
drugiej fali.
Przerywam porządkowanie szuflad i oglądam jej wideo – poprzez pryzmat własnych doświadczeń przeczuwam, o czym mówi, kiedy przekornie i prawie nie-

Olej na płótnie,
wym. 120 / 5 / 61 cm.
Opis potwierdzam za
S. A. Wisłockim, W kręgu okultystów Janowa.
Teofil Ociepka i jego uczniowie
[w:] C. Leżeński, Kolorowy
świat mistrza Teofila,
Katowice 1963.
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Spaces of Pleasure,
kuratorka Małgorzata Lisiewicz,
obiekt Amoremorte, The Center
for Curatorial Studies Museum,
Nowy Jork, 1998.

zauważalnie naśladuje Julię Child i bohaterów programów kulinarnych, a może
nieznośne repetycje z lekcji języków obcych. Prezentuje kolejne utensylia – alfabetycznie wymienia codziennych towarzyszy w kuchni, coraz bardziej agresywnie, aż zaczyna wymachiwać widelcem do mięs, tnąc powietrze opresyjnej
przestrzeni kuchennej kształtami ostatnich liter X, Y, Z. Krytyczny performans
jest naładowany gniewną emocją, uszy bolą od monotonnej wyliczanki i dźwięków pustych metalowych naczyń, pozbawionych treści, czyli pokarmu, dudniących, zbędnych gdy niewypełnionych, dotkliwie tłukących się o siebie bez sensu,
próżnych, niesłużących niczemu i nikomu, bezproduktywnych. Jak we wściekłym
transie artystka pokazuje do kamery przedmioty, wykrzykuje ich nazwy, robi
się duszno od frustracji i gniewu. To jest moje królestwo, zdaje się mówić, tu
mnie koronowano i wtłoczono w system, ale mnie tu ciasno i demonstruję przeciw narzuconej mi roli (przez kogo?). Po obejrzeniu tego krótkiego filmu znajomy, bliski nam porządek powszednich znaczeń już nie sygnalizuje tego samego
co wcześniej.
Przedmioty ułatwiające praktykowanie kuchennej służby ognisku domowemu portretuje też Mona Hatoum, jedna z najbardziej cenionych przeze mnie współczesnych artystek. Fakt, że moja (wspomniana we wcześniejszym rozdziale) praca
11
Amoremorte znalazła się w 1996 roku na jednej wystawie w Nowym Jorku z jej
Rubber mat i że dzieliło oba obiekty ledwie półtora metra, do dziś przyprawia mnie
o zimny dreszcz i ciepły rumieniec jednocześnie, a wtedy byłam zbyt młoda, żeby
to w pełni pojąć i docenić. Podobny dreszcz i konflikt emocji od podziwu do lęku
towarzyszy mi, kiedy na mediolańskim Triennale Arts & Foods patrzę na parawan
będący przeskalowaną repliką ostrej tarki do warzyw. Jest mojego wzrostu, sprawnie użyta mogłyby mnie obrać do kości. Nie jestem bezpieczna w domowym otoczeniu: od lat 90. XX wieku Hatoum pokazuje krajalnicę do jajek, która mogłaby
mnie zgilotynować, młynek mogący zetrzeć na puder, sofę z powiększonych ostrzy
kuchennego blendera dla wątpliwego relaksu kucharki-fakira. Jako wzorców realistycznych rzeźb używa przedmiotów codziennych, narzędzi kuchennych tak blisko
związanych z ciałem, z którymi mamy tak oczywistą relację, że wyobraźnia łatwo
podpowiada nam krwawe obrazy wymuszone przez artystkę. To nie są oswojone
luksusowe gadżety pani domu, to dalekie krewne kantorowskich maszyn śmierci,
to krewne widzenia surrealistów, z których Mona Hatoum nad Dalego ceni wyżej
Rene Magritte’a i jego malarstwem się inspiruje. Tę serię nazwała Obiekty egzotyczne. Ironicznie, a jakże.
Na dobre oderwana od segregowania w szufladach, oglądam słynny Balet mechaniczny Fernanda Legera, harmonijne rytmy blaszek do ciasta, rondelków, pokrywek, chochelek, a potem przedmioty, które już weszły do kanonu wabienia
nas przez design najwyższej estetycznej próby: projekty Carlo Alessiego, Earla
Tuppera dla Tupperware, Helen von Boch dla Villeroy & Boch, Ambrogio Pozzi dla
kolekcji domowej Pierre’a Cardina, Tappio Wirkkala dla Rosenthala i sensoryczne
sztućce Luki Hebera dla El Bulli. Oglądam w albumie porcelanowe przedmioty zaprojektowane przez samego Kazimierza Malewicza i spoglądam na półkę z moim
ulubionym, przywiezionym z Berlina obłym szklanym naczyniem do gotowania
jajka na miękko (w niebiański sposób bez skorupki) Wilhelma Wagenfeldsa
z Bauhausu z 1933 roku.
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za pierwiastek boski. Malowanie obrazów Ociepka traktował jako służbę na drodze
do poznania prawd Absolutu, malował właściwie moralitety, stosował kolor symboliczny w miejsce realnego koloru lokalnego: paleta podlegała rygorom narracji,
anegdocie obrazu i przedstawianej transcendentnej tajemnicy. Część górników,
ulegając silnej inspiracji, malowało, kilku z nich zaczęło, jak wynika z wywiadów
10
i listów, poszukiwać kamienia filozoficznego. Obraz Kuchnia Alchemików , którego
niewyraźne odbitki długo oglądałam, szukając kontaktu z oryginałem, zaprowadził
mnie w wyobraźni do idei pracy Kolekcja janowska. Przed jej realizacją zrobiłam
małą kwerendę w Muzeum Śląskim w Katowicach, do obrazu Ociepki niby dotarłam, ale i nie dotarłam: w muzeum znalazłam tylko oszczędny opis, wymiary, rodzaj
podłoża i technikę, praca jest być może w posiadaniu prywatnym, a może została
zniszczona. Nie wiadomo mi nic więcej. Moja Kolekcja janowska to rodzaj zbioru
artefaktów, kamieni filozoficznych „uzyskanych” w kuchni alchemików. Są wśród
nich pigmenty, akryl, wosk, srebro, szkliwa, kości, szkło, miód, chleb, glina, materiał
roślinny. Niektóre moduły wykonali ceramicy, między innymi Michał Majchrowicz,
część pracy stanowią elementy z bezcennych zbiorów kuriozów Kory Kowalskiej.
Kompozycja zbudowana jest na zasadzie brikolażu jako formie powstawania mitu
(za myślą Claude Lévi–Strauss’a, Felixa Guattari’ego i Gilles’a Deleuze’a). Niby
nosi wszelkie znamiona zbioru skatalogowanego, muzealnego, ale jest nieprawdziwa, pomimo że rzeczywista. Z jednej strony ma właściwość uniwersalnie mitotwórczą, z drugiej jest zbiorem osobistym, podlegającym intymnej selekcji. Instalacja
stawia pytania o prawdziwość i fałsz, zawieszona i migocząca między osobistą
perspektywą a pragnieniem obiektywizacji, jaką daje muzeum lub archiwum i ich
naukowe ramy. Wrażliwa, narażona na krytykę, łatwa do podważenia i bezbronna.
Pyta o pojęcie autentyczności i sztuczności w sztuce, a także o granice manipulacji. Igrając z legendą, zadaje pytania o to, jak tradycja ustna i prawda odnoszą
się do archiwów, jakie znaczenie ma symboliczne archiwum niespełnionych dążeń,
katalog widocznych porażek, i jaka jest przestrzeń między rzeczywistością a utopią
oraz zbiorową mitologią. Pokazałam Kolekcję w bytomskiej Kronice na wystawie,
której kuratorką była Emilia Orzechowska, i częściowo we wrzeszczańskiej Tajnej
Galerii Marcina Zawickiego na solowej wystawie Proszek musujący, czy to Państwu
coś mówi?. Tam do konsumpcji wartości wizualnych dodałam, nawiązując do motywu z Blaszanego bębenka Guntera Grassa, konsumpcję strzelającej w ustach blisko bębenków usznych substancji o cierpko-słodkim smaku – poczciwej oranżady
z dzieciństwa. Ale to już całkiem inna historia.

Kwiaty, owoce, liście, książki, szafy, graty,
Złamane klawikordy, czarne futerały,
Rozdartych nut kaskady, wazon popielaty,
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Pulpit pod Ewangelię i dwa pastorały,

Ibidem, str. 87-88.

Potargane paprocie, drewniane buławy,
Lalka, koń z włosienicy, stoliczek kulawy,
Okręt bez żagli, i ja na tym leżę
Jak wielkie, pobrudzone, zachwycone zwierzę.
Jarosław Iwaszkiewicz, Rzeczy
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Okna w mojej sopockiej kuchni są otwarte na las, na zielony puder z szyszek, które
pylą zarodnikami jak szalone, i na wycieranie wszystkiego z tego pyłu pod koniec
dnia. Trzeba przetrzeć, trzeba przecierać szyby, parapet i wszystko, co na parapecie: butelki z oliwami, czarki do herbaty, rzeźbione pudełko z przyprawami, ekspres do kawy. W pełnym letnim słońcu trudno się myje okna, można je zmatowić
tylko i zaślepić, czeka się z przetarciem na późne, chłodne popołudnie. Rano za to
trzeba przetrzeć oczy kostkami lodu wstawionego wczoraj, skurczyć nimi powieki, potem obejrzeć sytuację przejrzyście, a nie matowo, ocenić stan spraw i wykonać wszystkie inne codzienne rytuały, zachowując ich kolejność. Dom buduje
się jednym wysiłkiem i koniec, dom ciała odbudowuje się, potem restauruje codziennie litanią małych gestów, mdlących od powtarzalności. A skutek tych odnowień jest przecież przewidywalny i dobrze znany, uporczywe starania niewiele dadzą: nie umyjesz włosów i dłoni raz na zawsze, nie zrobisz jednego prania,
żeby wystarczyło schludności do końca życia, raz zaprowadzony ład między towarzyszącymi ci przedmiotami rozleci się jednym pchnięciem, jak w dominie, i to
zaraz po tym, kiedy właśnie skończysz układać. Czynności niezmiennie oczywiste i niezmiennie się zdarzające, przy których, jak się zdaje, stępiają się zmy12
sły, i te, przy których się wyostrzają. „Obecność przez ponawianie” . Choć egzotyczne i psychodeliczne substancje czynią nam obietnice, że pomogą wyważyć
drzwi percepcji, to nic tak nie wspomaga oślepiającego na wskroś oświecenia, jak
żmudne oddzielanie plew od ziarna, maku od popiołu albo obieranie kartofli i fasolki dla dużej rodziny. Albo wycinanie i klejenie pierogów dla trzydziestu osób.
Albo takie prasowanie: ulga wygładzania tego, co zgniecione, rozprostowywanie skręconego, później sztywne origami kołnierzyków i mankietów: wszystko po to, żeby uchwycić ułamki sensu ukryte w małych gestach,
w pojedynczych, ustawicznych doświadczeniach i ich rytmie. Za sprawą opisu krzątactwa docieramy do problemu obecnego w feminizmie: do pracy domowej kobiet. Utworem poświęconym temu zagadnieniu jest opracowanie
Ann Oakley Sociology of Housework. Tymczasem w filozofii krzątactwo nie pojawiało się wcześniej, nawet jako sprzątanie. Przykładami krzątactwa są na przykład
mycie naczyń, odkurzanie, pogoń za autobusem z siatką pełną zakupów, ale przecież mogłabym to rozszerzyć o opiekę, pielęgnowanie, wysłuchiwanie, cerowanie,
opatrywanie. W Szczelinach istnienia Jolanty Brach-Czainy czytamy: „Krzątactwo
należy do naczelnych kategorii ujmujących obecność w świecie. Jest sposobem
bycia w codzienności. (...) Choć różnorodnie przejawia się krzątanie, stanowi dyna13
miczny fundament codzienności. Kto bytuje krzątaczo, ma w niej udział” . Według
filozofki byty koncentrują się na odnawianiu cielesnych podstaw swojej egzystencji,

tych męczących czynności powtarzalnych, wymagających cierpliwości, podejmujących wysiłek przeżycia.
Wiem, że codzienność mówi też językiem znużenia, ale to język i część życia na takich samych prawach jak świąteczna celebracja, wyjątkowo dobry humor lub nagłe
poczucie euforycznego szczęścia.
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J. Brach-Czaina, Szczeliny
istnienia,
Warszawa 2018, str. 92.

Istnieje antropologia codzienności, rzeczy i ciał, najintymniejsza znana mi wąska
gałąź nauki o potoczności. Profesor Roch Sulima w skrzętnie zebranych i posegregowanych (niczym koszule w szufladzie) badaniach dowodzi, że jak nie ma takich
samych linii papilarnych, tak nie ma dwóch takich samych rytmów codzienności,
nie ma dwóch identycznych przyzwyczajeń i rytuałów. Szare eminencje rzeczy,
których dotykamy, są najbliższe, bezpośrednie, nudne, rozpoznane: na zawsze,
na pamięć.
Wystarczy spojrzeć na podróż samolotem, jak przez przedmioty czynność ta chce
się stać miniaturą naziemnego życia: saszetka cukru, śmietanka, mini masło, medalion z kurczaka lub danie wegetariańskie, buteleczka wina. W hotelach małe
żelazka, telewizory, sztuczne kwiaty, w toalecie szampony „dwa w jednym”, próbki płynu do płukania ust, małe mydełka: jednorazowi dobrzy znajomi. I te obrazy nad łóżkiem zawieszone tam w podejrzeniu, że według uśrednionych efektów
jakichś badań miałbyś w domu podobne. Mają ci oswoić drapieżne godziny bezsenności w obcym mieście.
Jest coś fascynującego w podglądaniu relacji człowieka z jego zadomowionymi
przedmiotami, zwyklakami, tymi może niezbyt cennymi elementami domowej
martwej natury, wernakularnych kompozycji. I tych zbierających kurz w salonie, i tych używanych tak często, że prawie nigdy nie odkłada się ich na miejsce
(ile to razy słyszymy i wypowiadamy: „odłóż na miejsce!”). Rzeczy: towarzysze, rekwizyty i świadkowie naszej prywatności, stabilni stróże powtarzalności, współuczestnicy krzątactwa i lśniące świadectwa naszego poczucia estetyki oraz wyznawanych wartości, teksty (naszej) kultury. W 2012 roku zaczęłam
robić notatki: fotografie starym aparatem turystycznym, które są zapisem zakamarków moich dni, kuchennego obierania, siekania, gotowania, karmienia,
jedzenia. Publikuję je w mediach społecznościowych jako ćwiczenie dyscypliny, nigdy nie były planowane do wystawienia na prawach tak zwanego dzieła.
Moje kuchenne trywialne martwe natury, błahostki z tego samego wciąż blatu
na tych samych talerzach, które zjadam tym samym widelcem – przejrzałam i zamknęłam w tamtym roku w cyklu, który zaprosiła na salony bielskiego BWA Jolanta
Ciesielska. Jednocześnie to wszystko, co zamroziłam w kadrach, istniałoby bez
mojej uwagi, kosmos kuchenny krążyłby wokół słońca głodu aż do każdorazowego
zaspokojenia, ale pochłonęło mnie jakiś czas temu wyświetlanie sfer pomijanych,
pozostawianych w cieniu w obrazie, dowartościowanie światów potocznych, planet
niewidocznych, niedowidzianych, unieważnionych. No bo kto dał sobie prawo i „wymyślił gwiazdy głupsze”?
A one krążą.
I krążą.
Przebijają się mgławicami.
Spróbuj schwycić
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MAŁOZNACZNOŚĆ

któreś z tych
zwanych „pod ręką” –
(...)
A kto wymyślił,
że gwiazdy głupsze
krążą dookoła mądrzejszych?
A kto wymyślił
gwiazdy głupsze?
Miron Białoszewski, O obrotach rzeczy

Malarstwo podglądało te przedmioty i czynności w tak zwanych scenach rodzajowych, których tematy związane są z życiem codziennym, obyczajami, obrzędami, pracą, wypoczynkiem i rozrywką. Bohaterami tych scen bywają bezimienne osoby, przyłapane w kadrze płótna na wykonywaniu zwykłych czynności.
Moi ulubieni autorzy tego gatunku to malarze epoki Vermeera: Jan Steen, Pieter
de Hooch, Gerard ter Borch, Pieter Bruegel (starszy). I bardziej współczesny intymista Pierre Bonnard. Stoją ze sztalugami i malują tam, gdzie kroi się chleb,
leży godzinami w wannie, czyta list przy oknie, wkłada do zasobnych szaf złożone prześcieradła, liczy rachunki i wysyła kogoś po zakupy. Ktoś wlewa wino,
robi twaróg, ceruje, odpoczywa wieczornie ze wzrokiem przewieszonym przez
smugę światła z werandy.
Nikt tak pięknie i wnikliwie nie pisze o uciążliwej, uporczywej codzienności i podejmowanym wciąż od nowa krzątactwie, jak twórczyni tego słowa, moja idolka, wspomniana powyżej filozofka Jolanta Brach-Czaina, której Szczeliny istnienia przeczytałam w 2004 roku (lekturę podsunął mi młodszy kolega artysta
Sławek Lipnicki, a w ubiegłym roku znalazłam ten sam egzemplarz w akademickiej bibliotece, pełny wciąż moich notatek i podkreśleń ołówkiem), oraz poeta od uświęcania rzeczy i spraw niskich, który sakralizuje językiem profanum
jak niewielu przed nim i po nim. To Miron Białoszewski, ulubiony od pierwszego
otrzymanego w młodości tomu zbierającego Obroty rzeczy, Rachunek zachciankowy, Mylne wzruszenia.
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Codzienność niemieszcząca się w granicach tradycyjnie pojętych przedmiotów
godnych wysokiej sztuki fascynuje poetę, który bohaterami lirycznymi uczynił
sprzęty gospodarstwa domowego, durszlak, piec, drewnianą podłogę, podmiejskie,
jarmarczne pejzaże – elementy człowieczego przeżywania czasu w podłej, obitej kondycji, kryjące jednak głęboką metafizykę, dostępujące personifikacji w codziennej niecodzienności, w zachwycie. To kojarzę z uświęconą rolą jedzenia jako
potężnego nośnika historii i tożsamości kulturowej: przedmioty niosą sobą ukryte
i czasem ujawniane wiadomości, przedmioty rosną, dojrzewają i nie są niewinne,
bo mamy związki z tym, co posiadamy. Analiza kształtu łyżki pozwala się domyślić,
jakie miasto zbudowałoby społeczeństwo, które jej używało. Ci, którzy rozgrzewali nasze życie: nasi dziadkowie, niańki, matki i ich otłuszczone żółte puchnące
karteczki z przepisami, pełne kleksów ze składników receptur. Kody do cudzych
kuchni, szyfry informacji o cudzym domu.

Wykonywane ustawicznie na nowo drobne czynności ogarniające, porządkujące,
kropla po kropli zabierające i czas, i energię, nieopłacalne, bo niewidoczne, niedowidziane, unieważnione: nie zrobisz z nich doktoratu, nie wpiszesz do CV, starając
się o wysokie stanowisko. A jednak bez nich dom zostanie przysypany przez piach
wpadający doń wszystkimi szczelinami, bo wnętrza domów to sfera ciągłego ruchu,
który jednocześnie unieruchamia przez uwiązanie do ponawianych zabiegów, mimo
staranności wykonania – nieproduktywnych i płonnych. Mierle Laderman Ukeles
w końcu lat 60. XX wieku w galeriach i muzeach wykonywała publicznie prace „domowe”: myła podłogi, prała i prasowała, razem z mężem zajmowała się dzieckiem.
Te czynności zostały podniesione do rangi twórczego aktu analogiczne do tego,
jak Duchamp posługiwał się ready-mades (przedmiotami gotowymi), uznając samą
tylko decyzję artysty za wystarczającą do przeniesienia w inny, wyższy porządek
rzeczy codziennego użytku. Ale po życiu trzeba przecierać, omiatać, życie brudzi
i bałagani. Teresa Murak w Łodzi w 1988 roku obsiewa dziury w swoich Ścierkach
Wizytek, Andrzej Kostołowski pisał o tym performansie w Intymności ujawnionej:
Owe ścierki wizytek okazały się zadziwiającymi kawałkami tkanin wykonanych
z włókna konopi, uprzednio hodowanych w przyklasztornym ogrodzie. Zużyte przez
długotrwałe wycieranie podłóg, nabyły dużych ilości dziur. Ich rozłożone płachty są
tak ażurowe, że powierzchnie otworów stały się często większe od tego, co pozostało jako osnowy i wątki tkaniny. Owe dziury w klasztornych ścierkach powstały
14

w wyniku wielokrotnego pocierania podłóg i posadzek przy zmywaniu brudu .

W miejsce przetarte mozolną, powtarzalną pracą mycia podłóg, w szczeliny w tkaninach artystka wsiewa rzeżuchę, jej pleniącym się uparcie życiem wypełniając
braki. Ziarno, dwuznaczny symbol życia; jeśli samo nie obumrze i nie zostanie „pochowane” w gruncie, nie przywoła do przebudzenia nowego. W innych pracach
Murak posługuje się ziołami, bagiennym mułem, w który zanurza ręce aż po łokcie,
i pisze o subiektywnym, intymnym odczuciu pierwotnej czystości. To prace bliskie
podłogi, bliskie ziemi, wynikające z przekonania o jednej tajemnej, uniwersalnej
energii, która porusza wszystkim: od owada do człowieka, od człowieka do drzewa
i stamtąd do galaktyki. Pochylona nad którąś z realizacji, pisze: „Podlewam co godzinę, nie śpię, doglądam, świecę światło”. Zrytmizowana repetycja czynności archetypicznie kobiecych: podstaw codzienności, niewartych wynagrodzenia ani wyróżnienia, żmudnych, może tępych. Pielęgnacja, troska, dotyk, rozczynianie chleba,
obmywanie, cerowanie wykonywane skromnie, systematycznie, bezszelestnie.
Idzie z nich sztuka, która spełnia rolę daru, polega na szczodrości, dzieleniu się,
karmieniu: jest nie tylko egocentrycznym artystycznym rytuałem, ale manifestem
otwarcia na współuczestnictwo widzów, którzy biorą udział w procesualności aktu.
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Woda. Zawrze. Wrzuć. Posól.
Dwadzieścia minut. Pociąć.
Zalać jogurtem. Cukier.
Kilkanaście kryształków. Ćwierć łyżeczki soli.
Do lodówki. Tymczasem. Rzucić szpinak. Spojrzeć na ryż. Trzy ząbki czosnku
zgnieść. Sól. Pieprz. Tyle wszędzie soli.
Tyle wszędzie. Pomodlić
się, by jej nie było za wiele. Ale bez niej też źle.

Zwykłą, codzienną egzystencję, nieuchronną jak pogoda, monotonne gesty, niezauważalne i niedocenione prace dowartościowuje podobnie w filozofii Brach-Czaina.
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A. Kostołowski, Intymność
ujawniona, Teresa Murak,
katalog wystawy,
Bielsko-Biała 1998.

I gdybym umiał, gdybym umiał płakać!
I wykonuję setkę obraźliwych gestów.
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Robię, bo trzeba robić
Marcin Świetlicki, Gotowanie

Myślę o pracy Krzysztofa Bednarskiego, którą zobaczyłam na wystawie Polka.
Medium, cień, wyobrażenie w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie w 2005
roku. Autorką idei wystawy jest profesor Maria Janion oraz Agnieszka Zawadowska,
a krytycznej refleksji poddane zostały stereotypy i symbole związane z kobietą i kobiecością, które żyją w dyskursie literackim, społecznym i publicystycznym oraz
w sferze sztuki. Ekspozycja podporządkowana była pięciu tematom: Ciało, Miejsce,
Wiara, Wojna, wreszcie: Dom. Kompozycja kolekcji kartek wyrwanych z różnych
zeszytów na ceratowym obrusie, którą zostawiała autorowi matka. Karmicielka,
Bogini Powszedniości, Pani Domu znajduje więc na wystawie tą reprezentacją swoje miejsce w Nieoczekiwanym Archiwum Kobiet. To ta, która zaraz wraca („Zaraz
wracam. Mama”), każe odgrzać gołąbki, wydaje polecenia użycia kuchenki mikrofalowej („Mięso i kasza, kapusta w lodówce. Zjedz zupę!”).
Dom jako przestrzeń, w której matka karmi: w porządku codziennym i porządku
świąt rodzinnych, gdzie niezmordowane pichcenie, nakrywanie do stołu i objadanie
się to stałe elementy rytuału życia. Na domowych przyjęciach kuchnia to przestrzeń najważniejszych rozmów, w której padają słowa o największych znaczeniach, wypowiadane często na stojąco, po bocianiemu na jednej nodze, opierając
się o lodówkę, takie, które nie zabrzmią w oficjalnych, fasadowych dekoracjach salonu. To miejsce właściwej sceny widowiska rodzinnego. No i smakowanie potraw
matki, ciotek, sióstr, które podrzuciły coś w słoikach i salaterkach: wspólnotowe,
bo smak jest zmysłem stadnym, społecznym i ma siłę tworzenia więzi. A wcześniej
zakupy do tej kuchni, zrobione na bazarku, ryneczku, w markecie, piekarni, przytachane w torbach. A jeszcze 20 deko tamtego mi pani sprzeda. „Nie wymyślamy
obiektów, lecz spotykamy. Przychodzą do nas z zewnątrz i domagają się posłuchania. (…) Mogę minąć kamień, nie zauważając go. Jeśli go jednak dostrzegę
i kopnę – jego status egzystencjalny gwałtownie się zmienia. Obiekty są bytami,
które straciły anonimowość. Promieniują, prowokują, czekają, aby żyć naprawdę
w polu naszej uwagi, której ofiarowują się bezinteresownie. Konkretem zdolnym
zamienić się w obiekt egzystencjalny może być wszystko, co istnieje. Każda rzecz:
piasek, szczur, talerz, pąk, kiełbasa. I każda czynność: jedzenie, chodzenie, rodzenie, umieranie. Nie sądzę, żeby trzeba było kogokolwiek przekonywać do aury
znaczeń świecącej wokół kiełbasy, skoro dobitnie dowiódł tego Rafał Wojaczek. (...)
15
A że filozofowie ociągają się, to nie wina poetów” – napomina nas filozofka.
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I nie wina artystki, artystka mędrców przeprasza.
Wizjonerka Lidewij Edelkoort w swoim wystąpieniu Spiritual House przepowiada
przemiany, które zajdą w naszym stylu bytowania: zwrot ku intymności, prostocie, rytuałom, uwadze dla czynności i duchowości. Może skromne bycie i refleksja
w domowych obrządkach uciszy nieco kłamliwy i głupi jazgot świata i obroni nas
przed nim. Niewidoczne, niedowidziane, unieważnione zielone pyłki, najmniejsze,
ale zdrowe porcje życia, kwanty prawdziwej Istoty Rzeczy i tak wciskają się przecież nawet przez zamknięte, szczelne okna. Trudno zlekceważyć ten fakt.

ALIANSE
Brach-Czaina proponuje fenomenologiczny ogląd istnienia rozpoczynający się
od zauważenia rozmaitych kształtów i kolorów materii. Źdźbła budujące rzeczywistość okołoludzkiej żyjni mają rozmaite formy i rozmaite misje – wiśnia opisana
przez filozofkę zwraca sobą uwagę nie tylko przez nęcącą kulinarnie możliwość
zastosowania jej do przyrządzenia pierogów, ale też przez to, że człowiek może
kontemplować piękno przedmiotu, a następnie zjeść ten przedmiot, przedłużając w ten sposób, posileniem się nim, własną egzystencję. Droga od abstrakcji
do praktycznego dążenia, aby jedząc – przeżyć, nie wydaje się tu daleka, a przejście między porządkami odbywa się w kuchni. W obu dyskursach – dotyczącym
sztuki i kulinarnym – jest masa korespondujących ze sobą relacji historycznych,
kulturowych, estetycznych. Zeitgeist przenika świat, jest jak uporczywy zapach
wplątujący się nam we włosy i nitki tkanin naszych ubrań, włażący nam pod czułą skórę: wąchamy wszyscy swój czas, wdychamy ducha epoki i doświadczamy
jej skutków, kryzysów, uniesień, emanujemy tymi doznaniami w wypowiedziach.
Artyści i świat gastronomii podpatrują wzajemnie swe umiejętności, a recenzując
obie grupy, mówi się o nich w podobnym stylu, zarezerwowanym do tej pory być
może wyłącznie dla sztuk wizualnych. Mówi się na przykład o stosowaniu silnych
kontrastów do pobudzenia zmysłów, o kolorze błyszczącym i matowym, o temperaturach, ciężarze, konceptualizacji, interaktywnym działaniu, wreszcie o sprawie
chyba najważniejszej: o kompozycji i harmonii form. Estetyczne właściwości pokarmu wynikają z jego cech rzeźbiarskich, bo analogicznej transformacji, której
poddaje się tradycyjny budulec sztuki, można poddać materię jedzenia: można
ją zmiękczyć, utłuc, zgranulować, nawilżyć, glazurować, polerować. Grube impasto, zanim Rembrandt położył je na płótno, było rozcieranym przez jego uczniów
pesto: siedziałam w Amsterdamie w jego kuchni i uczyłam się robić kilka żółtych
farb według przepisu mistrza: z rokitnika, rezedy, oliwy, wina. Kuchnia jest studiem,
pracownią i laboratorium demiurga – współczesnego chefa prowadzącego poszukiwania już nie tylko w obszarach łakomstwa, kalorii, głodu i sytości, ale chemii
i fizyki, właściwości performatywnych kuchni, synestezji, multisensoryczności,
a także medialnych wpływów na zachowania społeczeństw. To też, jak wyżej: materiał autobiografii, materiał rytualny, świadectwo bytu społecznego. W sztuce i jej
historii wśród kilku punktów zwrotnych przełomowy był nurt impresjonizmu. Wtedy
brani za rebeliantów twórcy odchodzący od realizmu na rzecz malarstwa światła,
koloru i powietrza oddawali widzowi obraz ulotnej chwili, momentu, wrażenia. Do jakiegoś stopnia podobny w moim odczuciu koncept, oparty właśnie o silne i złożone,
ale ulotne wrażenia, choć zbudowane z konkretnego ciała pokarmu, realizuje kuchnia molekularna. Zamyka danie w podobnych wartościach: powietrza pian i espumy,
światła odbitego w trójwymiarowych strukturach i kulistych sferach, kolorze sosów,
kawiorów i roślin na ręcznie robionej na zamówienie zastawie stanowiącej płótno,
podobrazie dla już chyba nie tylko potraw, a utworów. I trudno się czasem oprzeć
spostrzeżeniu, że niektóre restauracje zmieniły się w galeryjne white cube, idealne
kontenery na sztukę, przestrzenie nie dla posiłku, a dla gastrodoświadczenia.
Artysta Daniel Spoerri tak jak ja był kolekcjonerem i tak jak ja lubił chodzić po targach staroci. Wybierał interesujące go eksponaty: sety serwisów, sztućców, zastawione stoły, ceraty i koce handlarzy, brał je w całości do pracowni i utrwalał
w swoich asamblażach. Mocował do blatów lub grubych płyt wraz z resztkami
potraw, płynów, papierosowego popiołu, okruchów; grupował, porządkował w pe-
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W 1970 roku Spoerri otwiera Eat Art Gallery na piętrze swojej restauracji
w Dusseldorfie i biorę to bardzo do siebie jako dobry znak, to bowiem rok mego
urodzenia, a po drugie nieco mu zazdroszczę, czując z artystą silne związki: i dla niego, i dla mnie pokarm jest w uprawianej sztuce istotnym materiałem. Spoerri zaprasza do performansów, gotowania i wystaw Josepha Beuysa,
Armana, Dietera Rotha, Piero Manzoniego, przedstawicieli grupy Fluxus. To
Fluxus, lekko i inteligentnie eksperymentując z pokarmem i idąc w ślad futurystów i Salvadora Dali, zapraszał na bankiety igrające z percepcją, ustalonymi przyzwyczajeniami i oczekiwaniami mózgu. We właściwej sobie strategii gry
z odbiorcą dezorganizował zmysły, bawił się wyobrażeniami i dezorientacją podczas degustacji, ale nie stała za tym ciężka ideologia, jak w wypadku futurystów
i Marinettiego, unosił się za to nad całością, chichocząc, duch Dada: jego manifest i jego poezja. Równie fundamentalne dla wątku pokarmu w historii sztuki
XX i XXI wieku jest pisanie o jedzeniu i gotowaniu krytyka Walthera Benjamina,
nowy realizm francuski, akcjoniści wiedeńscy oraz cała współczesna fala myśli
o ucieleśnianiu doświadczenia spożywania i odczuć z tym związanych, do tej pory
marginalizowana, ale niezaprzeczalna, obecna. Monomeal – wyzwanie zaprojektowania jedzenia w jednym kolorze lub wielu dań i stanów skupienia z jednego składnika podjęli artyści europejskiej neoawangardy. Fascynująco brzmi opis
menu, do którego docieram: Fishmeal z 1930 roku (ujęty w publikacji wraz z Białym
posiłkiem kompozytora Erica Satie z tego samego okresu): przejrzysty rybny drink,
galaretka rybna, chleb z mąki z ości, pudding, rybne lody, sałata rybna, rybne pralinki i tort. Od pewnego momentu podobnymi wątkami, krzyżując doświadczenia
zmysłowe i swobodnie tasując talię doznań, zajmują się współcześni wielcy szefowie kuchni.
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TERROIR
Współczesna kuchnia maluje na talerzach ukorzenione w ziemi krajobrazy: dzięki
modzie na lokalne karmienie kucharz musi przeprowadzić pracę badawczą okoliczności i otoczenia, z którego wyrośnie jego danie – jak współczesny artysta, przed
którym sztuka stawia wymóg już nie samej zdolności warsztatowej i wrażliwości
estetycznej, a zrozumienia kontekstu, w jakim rodzi on dzieło.
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To, co na talerzu, sygnowane jest przez miejsce i czas. Również sposób podania
– tzw. garnitur – dopowiada te dwie współrzędne. Emigrujemy, podróżujemy, jesteśmy turystami. Obecni jako globalne podniebienie transmitujemy lokalne palety dalej w świat w trybie hałaśliwej kulinarnej konwersacji: w programach telewizyjnych,
na blogach, w konkursach gastronomicznych, obserwując rywalizacje kucharzy
celebrytów. Krajobraz się zmienia, zmieniają się tradycje, rozsiewamy się, jemy
sobie z dziubków. Wzajemne relacje podniebienia i miasta są zależne od tego, jak
głęboko wrośnięci jesteśmy przeżywaniem w miejsca i wernakularne nawyki.
Przynależność do miejsca nie jest prostą sprawą. Kuchnia zawsze była intymnym
wyrazem tego, co jest nam dane lokalnie dzięki geologii, klimatowi, mikrobiologii
gruntu pozwalającego wzrastać plonom, była zawsze odbiciem terroir. Jest jakaś
logika ziemi, która tu i teraz, o tej porze karmi nas właśnie tym, niczym innym.
Woda i światło słońca, które gdzieś gorętsze, jaśniejsze, gdzie indziej ciemniejsze
i chłodne znajduje refleks w roślinach, pieczętuje kwiaty, kiedy te uwodzą pszczoły,
i zostawia swój ślad i kolory na różnych gatunkach miodu. Jest na południu Europy
łąka bogata w lawendę, a pasące się na niej krowy dają mleko tak obfite w olejki
eteryczne, że nie można się pomylić, skąd pochodzi twaróg. Gdzie indziej, daleko
w Korei, z lokalnej gliny bogatej w żelazo i resztki roślinne wyrabia się tradycyjne
naczynia – niezabezpieczone glazurą kontenery onggi do fermentacji soi na pastę
miso. Czeka się latami, aż naczynie na swój sposób dojrzeje i zacznie pachnieć
płatkami kwiatów opadłych z okolicznych drzew i roślin oraz igliwiem, które wmieszały się do gliny przy lepieniu. Miso przez pory w ściankach zaabsorbuje ten dojrzały do użycia w zupie doenjang oddech ziemi, z której pochodzi.

ZIEMIA
Ziemia. Myślę o moim kameralnym jej kawałku, tym, na którym stawiam stopy: mojej kuchni, mojej pracowni, moim mieście. Jakoś tak je widzę: małomiasteczkowa,
eklektyczna, niska architektura wchłania, absorbuje ludzkie życie, trwa linearnie razem z czasem i energią trwania w niej mieszkańców. Przez ich losy, ich utraty i naddatki miasto zyskuje patynę, zadrapania, okaleczenia, zmarszczki, fałdy, tyje, matowieje. Świątyniami nabiera wiary, pomnikami nabiera przekonań. Subscendencja,
nowy termin filozofa Timothy’ego Mortona (autora pojęcia dark ecology, ciemnej
ekologii, antropocentrycznej struktury pozbawionej przyrody), jest przeciwieństwem transcendencji i oznacza, że rzecz jest sama czymś o wiele mniejszym niż
suma jej części. Ontologiczna dziura między tym, kim jesteś, jako kto się jawisz
swoją pojedynczością, a tym, że jesteś konglomeratem składowych, jest w tobie
mnogość dróg, tłum doznań, drużyna współpracujących organów, wspomnień,
warstw i informacji rozłożonych w czasie.
Subscendentne jest miasto. To bezustannie fermentujące, synkretyczne repozytorium gestów, konstrukcji, ciężarów, splotów historii. Jest przezroczystą błoną,
przez którą prześwitują krzyżujące się drogi ludzi i ich celów. Naładowane kulturowo, obrośnięte teksturami plany miast, czasem lśniące centra, czasem rewiry
zaklęte, nieużytki, niechciane dzielnice, złe sąsiedztwa: to terytoria, które mają dla
wnikliwego szperacza własne opowieści. Współczesny flâneur jest kolekcjonerem,
blogerem, fotografem, felietonistą, poetą, włóczęgą, czasem artystą, a znalezione
przedmioty lub odpryski tynku odkrywają mu fragmentaryczne prześwity do historii
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wien typ kuchennej opowieści i wieszał na ścianach galerii. Z perspektywy horyzontalnej, codziennej, banalnej, z porządku życia trafiały do pionowej, wertykalnej – muzealnej. Przestrzenne obrazy usidlone, jak je nazwała krytyka sztuki,
dokumentowały życie, jakąś chwilę, która już minęła, intymny kosmos spotkania przy posiłku, który wygasł, kiedy po obiedzie zgaszono światło nad stołem.
Moment pochwycony i utrwalony w gablocie, w której przedmioty już nie karmią, tylko świadczą, są zapisem, rejestracją. Gest tego zapisu najmocniej widać
w książce Spoerri’ego Topografia anegdotyczna – obrysowane na stołach obiekty
prowokują wspomnienia opisane przez artystę. Jego prace mają znaczenie bliskie
wątkom archeologicznym, mówią o kondycji społecznej w określonych warunkach, historii konsumpcji związanej z historią kraju, ale i historią sztuki, opowiadają o zmianach w dyskursie gastronomicznym, wzornictwie i o zmianach smaku:
osobistego, społecznego, narodowego. Mówią o czasie: tej specyficznej przyprawie w naszych zupach i naszych wspomnieniach, sygnującej procesy, trwanie,
znikanie, degradację.

Jak ballada w literaturze, tak i miasto jako utwór łączy różne gatunki w spójną, choć
niejednorodną całość, tak i w mieście zlewają się dramat i nuda, powszedniość
i uniezwyklenie, miejski folklor, sensacja, wątki kryminalne. Miasto wiąże sobą
w całość elementy pochodzące z różnych genetycznie i historycznie obszarów, kultur, luksusowych i wernakularnych budowli, potrafi być liryczne, emocjonalne, snuć
powieści miejskich legend, zniekształcone fabuły, ale i orzekać, pilnie dokumentu16
jąc, świadcząc o swoim czasie i swoich ludziach .
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Kiedy myślę o mieście i pokarmie, jedzenie traci niewinność, robi się polityczne,
nie jest bezgrzeszne. W miastach bywa, że dobrze się jada, lecz jada się często
tuż obok głodu. Albo gdyby obrócić to zdanie na podniebieniu: miasto da się zjeść.
Zapach, namacalność, dźwięk materiału to rodzaj jego języka, a miasto jest bardzo materialne i mówi wieloma językami różnych substancji, składa się z punktów
związanych z jedzeniem w publicznej przestrzeni, do których wychodzi się chętniej,
częściej, im jest jaśniej i cieplej. Kiedy odrętwiała ziemia roztapia na sobie zimną
skorupę, jej hormony płodności zaczynają powoli skwierczeć, to i ja, wyczuwając
nieznanym mi zmysłem ten podskórny ruch, zaczynam wychodzić na powierzchnię
jak zwierzę z sennej nory. Wszyscy zaczynamy bardziej wyruszać ku sobie wzajem,
przecinać się, krzyżować, plenić przy społecznych stołach, parapetach foodtrucków, ladach, improwizowanych barach. Dla mnie to właśnie targi, rynki, budy ze
streetfoodem i kantyny, a nie wykrochmalone nieskazitelnie restauracje są rzeczywistą opowieścią o miejscu, wspólnocie i kulturze. Targ jest uwodzicielski, wydziela
mocne feromony, rynek w mieście świadczy o jego witalności, stragany z ulicznym
jedzeniem mają nieodparty seksapil. Targów Lizbony, Ankary, Paryża, Rzymu nie
pomylę nigdy. Są miasta, które rozpoznam po krzepkiej woni palonego cukru, pieczonego chleba, zapachu rzeźni, serowarni, portu. W umordowanych, bestialsko
zamęczonych Aleppo i Damaszku, w skomercjalizowanym Istambule widać, słychać i czuć, czym jest brak targu przypraw, który definiował całe przyległe ulice,
pieczętował tożsamość miejsca. Czuć, czym jest pustka po miejscu, w którym był
souq. To wokół rynków powstają dzielnice, to rynki uruchamiają mieszkalne, żywe
obszary na mapie, przyciągające resztę miasta: całe rewiry i metropolii, i mieścin
Tajlandii, Meksyku, Korei, Izraela. To na rynki jadę w obcym kraju, jeszcze zanim
pójdę do muzeów. Ich architektura nie potrzebuje filarów, sklepień, fresków, trwałych ścian, choć bywa i taka, ale to częściej struktura ruchoma, nieudekorowana,
teatr idealny dla całodniowego performansu, jakim są bujne gesty, nawoływanie,
harmider, pokrzykiwania, zaśpiewy sprzedawców. I te różnorodne martwe natury
z niepokojącego mięsa, perłowych ryb, kalejdoskopy barw owoców, miednic oliwek
i orzechów, pryzm przypraw: niewiele znam bardziej zmysłowych widoków od góry
dojrzałych, błyszczących, fallicznych bakłażanów. O rynku Les Halles w Brzuchu
Paryża pisze Emil Zola, targi jako temat w XIX-wiecznym malarstwie olejnym doczekały się potężnej wystawy na mediolańskim triennale w 2016 roku. To na tar-

gach życie jest łaskawsze dla niezamożnych i dla bezdomnych, tam mają gwarancję posiłku lub dużą nań szansę z przecen i z miłosierdzia.
W ważnej dla mnie, opartej na dramacie Stanisława Wyspiańskiego pracy Wesele,
którego nie było z 2015 roku karmię nie tylko teatralną publiczność, ale też bezdomnych i przypadkowych widzów performansu. Istotne jest, aby w wyniku kilkugodzinnej akcji w teatrze nawiązać relację z widzami, których na końcu zaprasza się
do zjedzenia scenografii. Na Quadriennale w Pradze i w Warszawie pod Centrum
Sztuki Współczesnej na placu przed Instytutem Teatralnym częstuję gości i rozdaję jedzenie w podobnym geście, jakim Rirkrit Tiravanija w roku 1992 poczęstował
obecnych w zaimprowizowanej jadłodajni w galerii 303 w Nowym Jorku. Później
powtórzył to doświadczenie w ogromnej skali na drugim piętrze w MoMa, serwując
przez cały styczeń i kawałek lutego codzienny tajski posiłek za darmo każdemu,
kto tego zapragnął, pod hasłem Eat and socialize! (Jedzcie i łączcie się!). W 2012
roku zostaje zaproszony do przekształcenia od południa do północy w sobotę
7 kwietnia głównej sali Grand Palais w Paryżu w publiczną sześciogodzinną salę
bankietową. Na długich, drewnianych, prostych stołach prezentuje się skromne
menu: wyłącznie tajska zupa Tom Kha w potężnych kotłach, miski – to instalacja
Soup/No soup. My ogromne ilości kiszonek, chleba, potraw warzywnych przygotowywaliśmy w spartańskich warunkach, tempo rozdawania było wartkie, zainteresowanie ogromne, „wesele” się rozkręcało. Liczba bezdomnych, którzy wymieszali się z elegancką teatralną widownią, była duża, cieszyła, zabroniłam ochronie
wyprowadzania kogokolwiek, sama obsługiwałam wszystkich przybyłych. W tym
pozornie prostym, prawie konceptualnym kawałku sztuki relacyjnej zachęcałam
uczestników do wejścia nie tylko w kontakt z dziełem wizualnym, ale ze współbiesiadującymi i ze mną samą. W przeciwieństwie do podziwiania eksponowanych
obrazów w muzeach lub zasiadania w loży teatralnej nie patrzysz już tylko na sztukę, tylko stajesz się jej częścią – jedząc, uczestniczysz w twórczym geście i jednocześnie jesteś tworzywem. Moje jadalne obiekty z innych realizacji wkładasz sobie
do ust, przeżuwasz, stają się częścią ciebie, widza, jak lody o smaku ciała Flesh
Favour Frost z roku 2011, obiekty Drogerii z roku 2012, jadalne fragmenty instalacji
Boreasz złożone z pokarmów stymulujących pracę płuc. Często elementem mojej
pracy jest proces: słuchanie muzyki, interakcje międzyludzkie, dzielenie się jedzeniem, które traktuję jak klucz do kultury. Z biernego widza użytkownik staje się aktywnym uczestnikiem „rzeźby społecznej”, idei odmienności, wzajemnej akceptacji,
osobliwego koczownictwa z elementem spotkań losowych. Syty mieszczuch może
dzielić stół i chwilę ciepłej wymiany z flâneurem, spotkanie staje się sensem tej pracy, doświadczeniem, zaciera różnicę między sztuką a życiem. Idea tych instalacji
kwestionuje wysoki status i formę dzieła sztuki, znosi tradycyjne granice między
rzeźbą, obrazem i zmienia sposób komunikacji artysty z widzem – uczestnikiem.
Pozwala artyście na bycie naiwnym idealistą, pokazanie twarzy wrażliwej społecznie, a posiłkowi daje swobodnie pełnić niewymuszoną funkcję koncyliacyjną: tak
się stało w trakcie całodniowego wydarzenia Zapisane w chlebie / Written in Bread,
które zrealizowałam wspólnie z Miastem Sopot i Instytutem Polskim w Tel Awiwie.
Trzyetapowa realizacja, której podstawę stanowiły różne aspekty kultury pieczenia
chleba na poziomie międzynarodowym, narodowym, lokalnym i osobistym, sprzyjała poszukiwaniu związków między wypiekami tworzonymi na bazie domowego
zaczynu chlebowego w Polsce i Izraelu, stworzyła swoistą kolekcję zakwasów (powstało Muzeum Zakwasu), była też okazją zainicjowania opowieści o idei pospiesznie wypiekanego chleba emigrantów (macy, podpłomyka). Zagniatałam z uczestni-
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Miasto. Hiperballada
[w:] Prototypowanie przestrzeni,
Państwowa Galeria Sztuki,
A KuKu Sztuka,
Sopot 2017.
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i nieme już prawdy schowane w drobnych pęknięciach, złamaniach. Kluczem są
detale prowadzące fakturą, funkcją, barwą, dźwiękiem, złudzeniem smaku przez
meandry minionego życia, przeszłości, której nikt z nas nie miał szansy doświadczyć. Zapach, namacalność, dźwięk materiałów to rodzaj ich języka: miasto jest
bardzo materialne i mówi wieloma językami różnych surowców. Może zanurzenie
w półmrok i zmrużone powieki, ujarzmienie oka i ominięcie ustalonych ścieżek
mapy rozumu pozwoli na doświadczenie punktów składających się na miejski niejednoznaczny pejzaż.

MAPA TERYTORIUM SPECYFICZNEGO
Znajduję ślad twoich zębów w moim mieście.
Znajduję ślad twoich zębów na swoim ramieniu.
Znajduję ślad twoich zębów w lustrze.
Czasami jestem hamburgerem.

ulicy Czopowej 11, przygotowałam nieistniejącą, nieaktywną biesiadę: ustawiłam dwudziestoosobowy stół, krzesła, a na lnianym, krochmalonym białym obrusie ułożyłam sute draperie, ryby, chleb, cytryny i naczynia, cytując XVII-wieczne
martwe natury. Wszystko wskazywało, że ktoś już z nich zjadł, coś się już wydarzyło, widz się spóźnił, a może nie został na tę ucztę zaproszony. Stół był tak
zaaranżowany, jakby biesiadnicy przed chwilą skończyli jeść, porzucili swoje
nakrycia i przypisane im miejsca. Był śladem po obecności i jednoczesną rejestracją powolnie niszczejących resztek po uczcie, gnijącego krajobrazu po orgii,
swoją obecnością miał komentować minione życie. To był mój klucz do publiczności. Stół miał pokazać, że nas pominięto. Jego celem, poza zmysłowym aspektem wizualnym, było wywołanie poczucia wykluczenia, wyizolowania i czyjejś nieobecności. Przechodnie nie zostali do niego zaproszeni: to dotkliwe tu, w polskiej
kulturze, gdzie przy wigilijnym stole zostawia się – nawet jeśli fasadowo i automatycznie – dodatkowe nakrycie dla każdego, kto zapuka, żeby mógł doświadczyć
wspólnoty. Z drugiej strony chciałam wywołać wrażenie pustki po czyjejś obecności, po której zostają tylko ślady na kieliszku, niedopite wino, brudny nóż i widelec, ogryzione kostki, serwetka, w którą wytarto usta. Osypująca się na ziemię
kaskadowa architektura potraw, głównie ryb, była w przedstawieniu i konstrukcji
kompozycyjnej bliska wybranym martwym naturom powstałym w Gdańsku w XVII
wieku, a znajdującym się obecnie w Muzeum Narodowym w oddziale Sztuki
Dawnej. Czerpię inspirację z wieku XVII, przypada nań bowiem okres rozkwitu
Gdańska. Pomiędzy wojną trzynastoletnią a późniejszymi wojnami szwedzkimi
Gdańsk rozwijał się i bogacił: zyski czerpał z przede wszystkim z pośrednictwa
w handlu, eksportował i importował bursztyn, zboże, drewno, przyprawy, towary
kolonialne, sukno, wino, oliwę, owoce południowe, ryby. Utrzymywał kontakty ze
Wschodem, Holandią i Wenecją. W zamożnym Gdańsku zaczęła się rozwijać sztuka. Znaczna część artystów pochodziła z Niderlandów, co istotnie wpłynęło na północny charakter gdańskiej sztuki i architektury.
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kami ciasto, czekałam, aż wyrośnie, piekłam, sprzątałam, segregowałam, myłam,
odkurzałam, częstowałam, zapraszałam, nawoływałam, wycierałam. Dbałam, żeby
w specjalnie zaprojektowanym piecu nie zgasł ogień, rozmnażałam zakwas chlebowy i obdarowywałam nim przybyłych, wałkowałam, splatałam chałki, rozmawiałam,
pakowałam zapasy do zabrania do domów dla rozpączkowania doświadczeń tego
dnia i refleksji o nim. Z uczestnikami mówiliśmy o tym, co jest zapisane w polskim,
a co w żydowskim chlebie, jaka pamięć, tradycja i tożsamość mogą przetrwać wojny, wygnanie, emigrację. Są zaczyny silniejsze niż wrogość i opresja. Staram się
wejść w bardziej empatyczną formę relacji z odbiorcą: nie traktuję go jako biernego
widza, intruza: raczej jako partnera do rozmowy. Stało mi się bliskie utożsamianie
sztuki z życiem i może utopijna wizja splecenia jej z wartościami, których realizacji
ma służyć, a prace o otwartej formie są zawsze gotowe na reinterpretację, na to,
aby znaleźć się w nowym kontekście. Zwrot ku afektowi i autopsji w przestrzeni
społecznego zaangażowania to próba porozumienia i odwołania się do jakiegoś
uniwersalnego doświadczenia, na połączenie którym mam nadzieję. Jest możliwe
znalezienie sensu w komunikacji pozawerbalnej, integracja wspólnoty wokół gromadnej aktywności, kuchnia jest w końcu polem mediacji, przełamywania lodów,
spotkania w intymnym momencie. Nie mam powodu, żeby odraczać konfrontację,
stygmatyzować osobisty charakter dzieła sztuki, zakrywać parawanem ironii trudne emocje wyrzucone poza nawias modnych postaw.

(...)
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.
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A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej.
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Marcin Świetlicki, McDonald´s

Sztuka site-specific powstaje w precyzyjnie wybranym miejscu, w dyktowanych
przez to miejsce warunkach, w jego krajobrazie nie tylko architektonicznym czy
naturalnym, ale też kulturowym, społecznym. Poprzez interwencję w urbanistyczną
tkaninę artysta stara się odkryć utajnioną matrycę miejsca, niuansów jego znaczeń.
Gdyby usunąć obiekt, instalację, performance z przestrzeni, z której wyrósł, pozbawi się go substancjonalnej, ważącej części jego znaczenia.
W ten sposób na festiwalu Narracje w 2012 roku zrobiłam pracę Stół, w której
chciałam oprzeć się o malarskie tradycje, ale wyjść daleko poza sferę płaskiego obrazu. Na jednym z gdańskich podwórek w najstarszej części miasta, przy

Niepokój wobec zaskakująco doznanej przez widza nieobecności, poczucie utraty, braku, mierzenie się z tematami ostatecznymi, horror przemijania uniwersalnie
sączący się z przestrzeni miasta do przestrzeni osobistych wspomnień, a jednocześnie paradoksalne ożywienie, wskrzeszenie miejsca bodźcami, które odnajdują
rezonans w pojedynczym uczestniku również współcześnie: to był cel instalacji.
Moje badania przed powstaniem obiektu rozpoczęłam od studiowania martwej natury i historii obyczajowości Gdańska, aby osiągnąć możliwość kreacji takiej makiety uczty, która uchwyci ducha czasu, będzie w stanie stymulować zmysły, wciągnie
widza w grę aluzjami i asocjacjami, zaangażuje wyobraźnię w kontekst, w jakim
„wydano obiad”. Wzrok, węch, dotyk i słuch – bo poza kubkami smakowymi także
kolory, zapachy, tekstury i dźwięki są komponentami odczucia jedzenia – zostaną
wciągnięte do instalacji jako mikstura emocji i nostalgii odczarowująca przestrzeń.
I konkretną przestrzeń miejsca, i tę w pamięci.
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Kolorystyka stołu była symbolicznie szafranowa w całym bogactwie tej barwy, która
została wzięta z najobficiej – według uważanej za pierwszą polską książkę kucharską z 1682 roku Compendium Ferculorum – używanej w tych czasach w kuchni polskiej przyprawy. Kuchnia miała też wtedy wymiar religijny, a post w XVII-wiecznej
Polsce trwał około dwieście dni w roku: stąd także obfitość ryb w moim trójwymiarowym obrazie.

Pierwsza warstwa: skóra.

Inna praca, Drogeria z 2012 roku, jest podobnie kameralna: osadzona w maleńkim
sklepiku na ulicy Biskupiej 4 w starej części Gdańska, gdzie niejaki Pan G. prowadził sprzedaż artykułów chemicznych i kolonialnych. Chciałam, żeby przygotowane
specjalnie na akcję Streetwaves (i tylko do tego wnętrza) obiekty komentowały
swoją obecnością jego minione życie, przywracały wyobrażoną pamięć aromatów
miejsca, a bliskie koncepcji site-specific – w nowym wymiarze zmysłowym odpowiadały jego matrycy. W pełni jadalne instalacje Lavender Zoom i Patchouli Zoom
były amalgamatami emocji i nostalgicznych historii zamkniętymi w smaku i zapachu. Biszkopty, panna cotta, wata cukrowa, muffiny o smaku paczuli i lawendy, wyglądające jak z wystawy współczesnej rzemieślniczej mydlarni, dosłownie tchnęły
do pomieszczenia świeżego, mydlanego ducha.
Paczula bywa stosowana jako antidotum na stany zapalne, środek relaksujący, przeciw bólom głowy, brzucha i biegunkom; ja bardziej cenię ją jako afrodyzjak i gorące serce perfum. Może tak pachnie piekło i smutek, na pewno bagno
i wilgotna ziemia – przewrotnie świeżo. Wilgotny las z pleśnią mgieł na wierzchu,
ze splątaną w ciemności grzybnią pod spodem, utłuczony pieprz. Jeśli w woni
paczuli mieszka, jak twierdzą, sam Kriszna, to od niego pewnie płynie oleista,
woskowa cielistość tego zapachu. Przywołuje mi on obraz starej, mrocznej
drogerii w Lizbonie sprzed dziesięciu lat, z B. kupującym mi buteleczkę bursztynowego, gęstego płynu. Lawenda, w średniowieczu symbolizująca Matkę Boską,
koi ból, działa nasennie, antyseptycznie, moczopędnie, pobudza trawienie.
Olejek utożsamiany z balsamiczną, duchową, świętą miłością wcieraj miejscowo:
ochłodzi, zadziała przeciwzapalnie, odświeży jak pierwsze wykorzystujące go jako
bazę XIX-wieczne angielskie wody kolońskie w malarycznych upałach Indii. Dla
mnie zbyt poczciwy. I nie chcę spokoju.
pl

A nna K rólikiewic z

64

W kulturze Zachodu, ufundowanej na wartościach chrześcijańskich, istotną rolę odgrywa wcielenie, czyli materializacja poprzez formę. Jego rewers to podmuch powietrza lub prawie niematerialna biel pozbawiona formy. W jednej z prac z cyklu Stany skupienia szukam sposobu na ekstrakcję fizyczności. Szukam pustki w pozornie obfitym,
ciężkim od potraw, ale niekarmiącym stole wkraczającym w inną pustkę: opuszczonego, niewykorzystanego, marniejącego, pięknego miejsca handlu mięsem i wódką,
które dla całości wydźwięku tej pracy jest terytorium – przez kontekst swojej funkcji
– kluczowym. W starym nieczynnym sklepie mięsnym z zachowanymi przedwojennymi dekoracjami stawiam stół, który jest bierny, niedający możliwości interwencji,
konsumowania, biesiady. Stół oddalonego pragnienia, zastawiony ornamentami pokarmów, ale jednocześnie niedostępny, broniący się przed konsumpcją, przykryty
nieruchomym woalem grubego białego wosku. Nieobecność pokazałam tym razem
nie poprzez pozostałości po życiu, ruchu, po uczcie, której już nie ma, która pozostawiła po sobie ślady na talerzach, plamy na obrusie. Nie przez pustkę kontrastującą z istnieniem, obnażającą brak, uświadamiającą przemijanie, będącą mglistą pa-

mięcią tego, co zastępuje. Brak smaku, brak zapachu, koloru, dźwięku, temperatury.
Przykryta błoną cisza. Post. Wstrzemięźliwość. Oczyszczenie. Asceza. Łaknienie
i wyrzeczenie się.

NIE–MIEJSCA
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17
Tytuł zaczerpnięty od Marca
Augé: M. Augé,
Nie-miejsca.
Wprowadzenie
do antropologii
hipernowoczesności,
Warszawa 2010.
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Nieobecność po życiu to jeden rodzaj pustki, innym jest odpad z przemiany materii budynku: nie-miejsce. Klatka schodowa, szyb windy, przedsionki, korytarze to
nie-miejsca według myśli Marca Augé, miejsca niczyje, nieoswojone, osierocone,
nieprzypisane.
Moją pracę Boreasz realizowaną w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej
w Krakowie na zaproszenie Justyny Łagowskiej osadziłam tam właśnie –
w pomieszczeniach zawieszonych między przestrzeniami kluczowymi, najważniejszymi dla funkcji teatru, w miejscach, z którymi widzowie nie mają związku
i z których pracownicy teatru korzystają jedynie z komunikacyjnej konieczności.
Zaanektowałam marginesy, mroki, podjęłam próbę wytrącenia ich z automatycznych funkcji i znaczeń. Praca site-specific składała się z kilku elementów: interwencji, obiektów multisensorycznych, performansu i nierozerwalnie związana była
z udostępnioną zwiedzającej publiczności przestrzenią wnętrz zaplecza technicznego i splątania klatek schodowych teatru. W takim samym porządku tkwi dla mnie
tzw. Sala Modrzejewskiej: muzealna, często pusta, udekorowana, oficjalnie wystrojona, niedotykalna.
Nie spotkamy ani dwóch identycznie wyglądających osób, ani identycznych budynków, ale zarówno ciało, jak i budynek mają określoną konstrukcję: szkielet, oczy
i okna, układ nerwowy i sieć przewodów elektrycznych, żyły sznurowni, oddech
i klimatyzację, wizerunek: twarz i zbiorowy portret twarzy obsady aktorskiej, skórę
i naskórek cegły. Ciało i budynek jako pole, obszar zmagań różnych energii i sił.
Jako naczynie mieszczące to, co pokruszone, niekompletne lub zbyt wybujałe, to,
co z sykiem przelewa się przez krawędź sceny i co jest niespokojnie niewystarczające, za chude. Dotknąć krawędzi ciała teatru.
Potem przeciąć skórę, przedrzeć się przez jego błony i wejść głębiej do wątroby,
płuc, układu pokarmowego i od wewnętrznej strony gałki ocznej wyjść na twarz:
scenę. Odbyć podróż po symbiotycznie działających organach: spacer niepewny,
niemiarowy, wymykający się, ale nieustępliwy, ciągły, jak praca nad spektaklem.
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Boreasz to mitologiczny bóg wiatru z północy. Tak nazwałam tę ważną dla mnie
z powodów osobistych pracę, dedykowaną zmarłemu na niewydolność płuc ojcu.
Podmuch, wentylacja, wdech i wydech: prawidłowe dają aktorowi siłę emisji głosu. Metabolizm, tlen, respiracja, wymiana gazowa przez powłoki ciała i komórki:
warunki przeżycia. Wizualną metaforą oddechu zaczerpniętą z fragmentu obrazu
Hieronima Boscha Ogród rozkoszy ziemskich jest zaproszona do udziału aktorka
Anna Steller w minimalnej, prawie konceptualnej dwudziestoczterogodzinnej etiudzie zgodnej z dobowym rytmem. Idea bycia tu i teraz jest stała w realizacjach Anny
Steller: istotna jest intensywna obecność, zgłębianie stanu, w jakim się znajduje,
i przetworzenie go w opowieść snutą mikroruchem ciała bez uwodzenia publiczności i narzucania jej rozwiązań.
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Na drugim biegunie skali, w małej kuchni obcego mieszkania sytuuję drobną, subtelną pracę Ile słodzisz?, którą można było obejrzeć w roku 2013 podczas Europejskiej
Nocy Muzeów na wystawie Muzeum Osobliwości. Obiekt: koronkowy obrus z cukru położony na stole w opustoszałym mieszkaniu Willi Bergera w Sopocie. Kilka
szklanek z niedopitą herbatą w zlewie, w którym się już nie zmywa, powietrze pełne
kurzu. Intymna, angażująca minimalne środki interwencja w martwe gniazdo, które
już nie ma mieszkańca.
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Przestrzenie klatek schodowych, poczekalni, korytarzy otwierały się przed zwiedzającymi jako doświadczenie synestetyczne, działające na wszystkie zmysły.
Otwierały się w zwiedzających, ponieważ „Każde wzruszające doświadczenie
architektury jest wielozmysłowe; jakości przestrzeni, materiału, skali są mierzone w równym stopniu przez oko, nos, skórę, język, szkielet i mięśnie. Architektura
wzmacnia doświadczenie egzystencjalne, jednostkowe poczucie bycia w świecie, to zaś stanowi w sposób istotny wzmocnione doświadczenie podmiotowości.
Zamiast samego wzroku czy klasycznych pięciu zmysłów, architektura aktywizuje
różne sfery doświadczania sensorycznego, które reagują z sobą i przenikają się
nawzajem” – jak pisze Juhani Pallasmaa w Oczach skóry.

DZIEWCZYŃSKIE PACHNIDŁA
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W listopadzie 2012 roku w Gdańskiej Galerii Miejskiej otworzyłam wystawę
Absoluty. Prezentowałam zrobione przeze mnie syntetyczne zapachy pokarmu, wydzielane przez dyfuzory. Dzielnica Długie Ogrody, która znajduje się
w pobliżu galerii, przez stulecia – do połowy XIX wieku – dwa razy w tygodniu
była miejscem targowiska. Chciałam wykreować zmysłową iluzję przebywania
w pobliżu portowej obfitości świeżych ryb, pękających od soku owoców, więdnięcia i przejrzewania sprzedawanych kwiatów. Bez bodźców wzrokowych –
wrażenia, może obrazy w wyobraźni publiczności miał wyzwalać tylko zapach.
Absolut, coś czystego, byt idealnie bezwarunkowy, wolny, pierwszy, doskonały. W perfumiarstwie: olejek absolutny, superdestylat, wyekstrahowany z miażdżonego konkretu kwiatów. Kiedy emocja przybiera formę,
zyskuje stan skupienia, czasem skrapla się w pot, spermę, krew, łzy. Pomyślałam,
że emocja potrzebuje też lokalizacji, punktu na mapie, habitatu: nieodłącznej części
instalacji. W roztapiającym się wysokim śniegu zmarznięta brnę niechętnie na Dolne
Miasto do nieczynnej od lat starej szkoły pielęgniarskiej, w której dawniej uczył mój
ojciec. Jest styczeń, a w kwietniu w ramach wystawy Znikającego Klubu pokazuję
tam instalację Wallflowers. We wnętrzach degradowanych od lat przez pory roku,
tę nieuchronną anarchię sił przyrody, wśród faktur łuszczących się warstw martwego naskórka farby ściany porastają, zarastają, puchną, fałdują się, są schronem
organicznych formacji, są hojnym depozytem stęchłego zapachu, kurzu i wilgoci.

Wieszam na nich kilkadziesiąt łodyg lilii z kilkuset kwitnącymi na nich pąkami wybuchającymi oleistym dusznym aromatem. Zapach czuć od drzwi budynku, można
się nim kierować jak strzałką dla kroków w podchodach. Wsiąkające w budynek
przez kilkadziesiąt lat dziewczęce obecności uczennic. Służyć, pielęgnować, koić.
Kostium, czepek: mundur, praca. Cycki, nogi, tyłeczki. Spódniczki, włosy.
Zanotowałam sobie:
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18
Cytuję własne notatki.

lilia: wstydzę się,
marzę,
czekam na wiosnę,
nie zrobiłam jeszcze niczego,
jeszcze tego nie robiłam
wallflower (ang)
nieśmiała, samotna osoba na przyjęciu, dyskotece, podpierająca ścianę, nieproszona do tańca
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Miejsca, które często sama wybieram do pokazów, to nie white cube, ale naładowane kulturowo, obrośnięte teksturami punkty na mapach miast, czasem rewiry zaklęte, nieużytki, niechciane dzielnice, złe sąsiedztwa. To organizmy, ciała, tak jak te ludzkie wyrażające swoje osobliwe stany, drgnienia, poruszenia.
Moja robota to specyficzne DIY, robienie sztuki z cudzych resztek, na cudzym
śmietniku, w przestrzeniach szorstkich, nieoswojonych. Tam, gdzie nie umiem
pisać i mówić, gdzie słowo mnie zawodzi, albo tam, gdzie miejsca „odeszły od
zmysłów” więc przywracam im je. Niektóre z nich dają mi się czytać, inne utajniają swoją opowieść, pozwalając mi na sobie rozwijać własną. Te kształtowane przeze mnie, często efemeryczne sytuacje – wymagające procesu przybycia,
bycia tu, teraz, zanurzenia się i wyłonienia – są tworzone w formacie przeciwnym do modelu wystawy. Rytuał zachodniego modernizmu można postrzegać
jako wyraz bycia w świecie, który my, jako istoty ludzkie, stawiamy w opozycji, naprzeciw siebie, oceniając wzrokiem przedmioty (w tym obiekty sztuki) z odległości.
Ja proponuję ucieleśnienie, które stymuluje bezpośrednie i natychmiastowe doświadczenie. Wchodzenie, uwikłanie, zmienna relacja ze światem, a nie opozycja
podmiotu i przedmiotu. Praktyka ucieleśniona skupiona na odczuwaniu, uczestnictwie, zaangażowaniu jako zjawisku cielesnym, a nie myśleniu jako zdystansowanym procesie intelektualnym.

JUŻ NOGĘ MAM W SZPARZE DRZWI
Patrzę na grzyb portobello wielkości deserowego talerza i myślę, że grzyby to
jedno z najpiękniej zaprojektowanych przez naturę zjawisk. Plisy i wachlarze
pod kapeluszem, jak dyskretnie kuszące spod spódnicy halki, te kryzy blaszek
wskazujące (z małymi wyjątkami) na truciznę, ta skóra w dotyku jak naga kuzynka skórki camemberta i skóry człowieka, zmysłowy, omszały, wilgotny biologiczny zapach. Z jednej strony kosztowne (w Polsce pod ochroną) smardze i luksusowe, rzadkie klejnoty czarnych i białych trufli: parę dekagramów turbosmaku
za fortunę, a z drugiej strony boczniak i jego tłusty potencjał kotleta w panierce,
łatwa i dostępna pieczarka - demokratka, wzrastająca na podłożu, którego wprost
nie nazwę i które pozostaje w cieniu naszych zawstydzonych, purytańskich myśli o wydalaniu. Inaczej niż złota kurka w kolorze pisklęcia, karmiona resztkami
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Całość realizacji Boreasza opierała się na zjawisku synestezji, którego używam
w sztuce od sześciu lat z myślą o tym, że człowiek zawsze i ostatecznie odczuwa i ocenia otoczenie własnym organizmem. Odwołałam się do smaku pokarmów stymulujących pracę płuc, wdychanego przez publiczność zapachu, dotyku
ruchomego powietrza, słuchu. W jednym z korytarzy widz jest szarpany, macany, pomiatany silnym strumieniem powietrza z dmuchaw ustawionych w kontrze
do kierunku zwiedzania, obserwuję z ukrycia odruchy ciała, zasłanianie, stawianie oporu powietrzu, irytację, dyskomfort. W Sali Modrzejewskiej widz uczestniczy
w performansie Steller, obserwuje ją jak obraz: jej sen, stany świadomości sygnalizowane dyskretnym poruszeniem, słyszy wiolonczelę Hildur Guðnadóttir, wdycha
nieznośny po kilku chwilach zapach kwiatów – tego samego gatunku, który jest
motywem fresku naściennego, tatuażu na skórze sali. Na przestrzał w otwartych
drzwiach widzi dwóch naoliwionych atletów uprawiających zapasy, rytmicznie
obijające się o gumowy materac bębny mokrych, twardych ciał, gorący odór męskiej szatni.
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Z tomu The Colossus and
Other Poems, 1960,
tłum. J. Rostworowski.

kontroli, anarchistyczną i przewrotnie rozgrywającą się w pobliżu symbolicznej siedziby władzy - zamku.
Wśród nocy, bardzo
Blado, dyskretnie,
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sierpniowego słońca uwięzionego w kapeluszu, inaczej niż dumny kogut: czerwony muchomor na dopełniającej zieleni mchu. Ogrom struktur, wnęk, nisz, lejków, porów, fałd, zakładek, reliefów, zmarszczek, odcieni bieli, a po nich ochra,
umbra, umbra palona, ugier jasny, ugier ciemny, uwodzące czerwienie, błękity, cielęce róże, żółcie i mnogość pudrowych pleśni, które też są grzybami.
Niezwykłe, jakie bogactwo form potrafi rodzić się i przetrwać w trudnych warunkach: w wilgoci i ciemności.

Bardzo cichutko
Nasze paluszki, nasze noski

Woskowa konsystencja ubrana w aksamit i entuzjastyczna rozrodczość. Możesz je
wyhodować w domu, no i ten smak, który trudno precyzyjnie opisać, intensyfikujący
się dzięki suszeniu. Polska kuchnia bogata w odwieczną wielokulturowość i migrację tradycji udomowiła grzybową z łazankami w Małopolsce i na Górnym Śląsku,
a pierogi z kapustą i grzybami na Podlasiu.

Ugruntowują się w glebie,
Sięgają po powietrze.
Nikt nas nie ujrzy,
Nie zatrzyma, nie zdradzi;
Drobne cząsteczki ustępują.
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Lubię patrzeć na fotografię siedzącego w kuchni nad stołem Johna
Cage’a i wyobrażać sobie ciche, skromne codzienne rytuały przy tym
stole. Kilka jego autorskich przepisów znalazłam w krótkiej broszurze
o makrobiotyce, w którą wprowadziła Cage’a Yoko Ono, niektóre opublikowano w październikowym „Vogue’u” z 1965 roku. Wielki artysta był nie tylko kompozytorem, twórcą wizualnym, mentorem i pisarzem, ale i głową Nowojorskiego
Stowarzyszenia Mykologicznego, a jego kolekcja z opisami królestwa plechowców
mieści się w zbiorach biblioteki na Uniwersytecie Kalifornijskim. Wiedzy i grzybom rosnącym opodal domu Cage zawdzięczał ratunek przed głodem w latach
Wielkiego Kryzysu.

Miękkie piąstki uparły się,

Dwukrotnie – w ramach lubelskiego festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej
Otwarte Miasto Uniezwyklenie w Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw
Twórczych Rozdroża, a po raz drugi na Festiwal Inspiracje Powolność
w szczecińskim TRAFO, zrealizowałam pracę Super/Natural, której tworzywem są grzyby. Tytuł oznacza: nie z tej ziemi – wskazuje na pierwiastek uniezwyklenia, nowego, niespodziewanego elementu w znajomym, widzianym
wielokrotnie punkcie Starego Miasta w Lublinie, z drugiej strony zaś jako
dwa rozdzielne słowa wskazuje na pochodzenie z natury, a więc prawdziwe, samorodne i dzikie. Takie jest królestwo grzybów: niepokonane w sposobach rozmnażania, odżywiania się i oddychania. Sylvia Plath w wierszu Grzyby kamufluje tą
metaforą subtelny, ale zdecydowany manifest feministyczny, jest po stronie tych,
którzy mimo opresji – niewidoczne i niewidoczni – w ciszy nieustępliwie montują
rewolucję, aby odzyskać wreszcie zdławiony głos i terytoria. Reprezentowane
przez grzyby populacje „pod ziemią” zbiorą energię i podniosą głowy, „zawładną”
światem, odzyskają swoją pozycję. Kuratorka obu festiwali Aneta Szyłak pisała
o pracy tak:

Pożywiamy się wodą

Aby podważyć igłę sosny,
Podściółkę z liści,
A nawet bruk.
Nasze młoty, nasze tarany
bezuche i bezokie,
Doskonale bezgłośne
Poszerzają pęknięcia,
Rozpychają otwory. My

I okruchami cienia,
Grzecznie ułożone, prosimy
O trochę albo o nic.
A takie mnóstwo nas!
A takie mnóstwo nas!
Możemy być półkami, możemy
Być stołami, jesteśmy pokorne,
Jesteśmy do jedzenia,
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na przekór nam samym,
Nasz szczep się mnoży.

Odziedziczymy ziemię.

DNA najbliższy specyfice DNA ludzkiego. Wyrastające wśród architektury grzyby

Już nogę mamy w szparze drzwi.

są witalnym superorganizmem. Są życiem i formą biologiczną zarastającą aktywnie swoje podłoże przeniknięte nie do końca poznanym mechanizmem rozwoju grzybni, tworzącym niespodziewane, niezależne od woli artystki formy. Instalacja w pełni
utworzyła się w dwa tygodnie po otwarciu wystawy i stopniowo znika: grzyby i całe
elementy grzybni zabierane są przez mieszkańców miasta do domów, co tworzy
zgodną z intencją artystki dodatkową relację między nią a widzami: pozbawioną
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Zanim nastanie dzień,
Figura personifikacji, czyli uosobienia, ma głębszy wymiar: grzyby mają zapis
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(NIE)KONIEC
„Ciało ludzkie jest najwrażliwszym, jedynym źródłem wszelkiej radości, wszelkiego
bólu i wszelkiej prawdy” – napisała Alina Szapocznikow.
„Wprawdzie w moich pracach wielokrotnie wykorzystywałem błąd, brak precyzji,
niedoskonałość, ale wtedy przyglądałem się niewidzialnej rzeczywistości, testowałem wyłącznie wykorzystywane narzędzia wykonawcze, nie wykluczając własnego
ciała i umysłu, a więc aparatu pomiarowego” – pisze w Sopocie 1 marca 2013
roku profesor Witosław Czerwonka, jeden z niewielu ważnych dla mnie nauczycieli,
w komentarzu autorskim do wystawy Błądzenie losowe.
Język, pisanie mogą nie tylko stawać się formą komunikacji w społeczeństwie, ma
też zdolność emancypowania podmiotu i emocji: wiem o tym, czytając i wiem, pisząc choćby ten tekst. Interesuje mnie nie tylko sama praktyka notowania, ale też
ciągłe przepisywanie siebie na nowo, kasowanie, wycieranie, kamuflaż i ujawnianie, określanie, budowanie samowiedzy, precyzowanie się w języku. Moimi dokumentami są moje wspomnienia, moje prace są bardziej mną niż ja sama, dlatego się często za nimi chowam – mogłabym się podpisać pod tymi zasłyszanymi
zdaniami Louise Bourgeois. Na wystawę festiwalu Alternativa Uszczerbki i straty
zrobiłam kiedyś jedną minimalistyczną, introspektywną pracę bez tytułu, bez konsystencji, objętości, obecną i jednocześnie nieobecną do tego stopnia, że niezauważoną przez periodyki o sztuce opisujące cały pokaz. Testowałam nią również
granice prywatności tekstu w przestrzeni instytucjonalnej, dedykując zmarłemu
ojcu fragment wiersza Rafała Wojaczka Martwy sezon napisany na szybie. Praca
balansowała wizualnie pomiędzy utratą substancji, oddaniem pola, usunięciem
się a dyskretną obecnością. Nie zajmuje miejsca w przestrzeni ekspozycji, nie ma
ciężaru, wysokości, objętości, nie potrzebuje postumentu. Czytało się słowa dlatego, że czcionka zabierała szerokością kilka jednostek światła wpadającego do hali,
w której eksponowano pracę: czytało się ją brakiem i była o braku. Podejmując poszukiwania w performatywnym aspekcie słowa pisanego i w plastyczności poezji,
zaryzykowałam szczerością, która się zmaterializowała w tekście, tak wypowiedziałam afekt: w języku i obrazie.
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Uprawiana obecnie dziedzina sztuki każe mi ryzykować, konfrontuje i stawia pytania, które wymagają ode mnie uczciwej, precyzyjnej odpowiedzi, choć często idę
intuicyjnie, po ciemku. Gdzie kończy się wiarygodność i szczerość? Gdzie jest osobiste, a gdzie polityczne? Gdzie egocentryzm, a gdzie przekroczenia? „Trzeba dotknąć zmarłego ciała, potrzymać je w rękach, wówczas świat może błysnąć przed
nami na chwilę”, pisze Jolanta Brach-Czaina. Miałam szczęście i przede mną błysnął, na chwilę poświecił na drogę.
Prawdziwość doznań, jedność podmiotu i przedmiotu opisu, wierność przekazu,
ciągłe „sprawdzanie sobą” (mówię za Białoszewskim) i bycie nie tylko świadkiem,
ale pełnym uczestnikiem życia. Może nieco liryki, z której szydzą współczesność
i netykieta wzdęte po zjedzeniu wszystkich rozumów, ale możliwie najbardziej
precyzyjnej, opartej na skupieniu na doświadczanych szczegółach, na podsłuchu
świata, kadrującej, notującej codzienne epifanie. Rozwijający się bez wartościowania, bez patosu i sentymentalizmu dramat oswojenia, uzwyczajnienia i ułożenia się
z tym, co nieodwracalne. Niech inni szukają wysoko, ja szukam na dole, w obier-

kach wokół siebie. Jestem też świadoma niebezpieczeństwa fałszu, bo to praktyka
ściśle sklejona z prywatnością, projekt całościowy, może nieco kaskaderski, ale
uparcie szukający dowodu, że od nie-życia silniejsze jest samo życie, radość, bezwstydne przeżywanie, zuchwałe przekraczanie i uporczywa praca. Przekonanie,
że w starciu Tanatosa i Erosa mimo wszystkich (ostatnich) pogrzebów zwycięża ten
drugi i ja jestem po jego stronie, gdybyście pytali.

Anna Królikiewicz

Interlanguage

I adopted the word from Miron Białoszewski’s work (Chamowo, PIW, Warszawa 2009, p. 326 )

FASCICLE
In English, the word fascicle means a bundle. The same name was given to the
handwritten copies of hundreds of poems made by Emily Dickinson and bound
together with string to form booklets. Dickinson, a poet who remained virtually
unpublished during her lifetime.
In anatomy: a fistful of fibers, in botany: a bunch of grass. Something that pins
together fine-grained thoughts irritating the nerve endings, something that evens
sandy notes and brings shreds of sketches together into a whole. A gathering of
loose files of similar content or a bundle of small notebooks: stored in professional
archives between two hard paperboards bound together with a string. I took all of
them out and this is what I am doing now.
Anna Królikiewicz

1

I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars

1 W. Whitman, “Song of myself” (1855 edition) [in:] Song of myself and other poems, selected and introduced by
Robert Hass and Paul Ebenkamp, Counterpoint, Berkeley 2010, p. 37.

J. Brach-Czaina, Szczeliny
istnienia (Crevices of Being),
eFKa, Cracow 1999.

THE GRANDDAUGHTER OF SALOME,
THE GREAT-GRANDDAUGTHER OF HELEN AND EVE.

2

3

This speech will not take the form of an extended résumé. I have written one on a separate piece of paper and made seven copies of it in accordance to the procedure.
Yet, I do not have seven lives, like cats do, I barely manage to fit into one life and
still I let nothing pass me by. In his excellent essay “On William Beckford’s «Vathek»”
Jorge Luis Borges proposes the following:
“Let us greatly simplify, and imagine that a life consists of 13,000 facts (...) A history
of a man’s dreams is not inconceivable; another, of the organs of his body; another,
of the mistakes he made; another, of all the moments when he thought about the
Pyramids; another, of his dealings with the night and with the dawn.”

3

Being both the author of this essay and its material I find it hard to deliver a cool
report presenting chosen fragments of my artistic life, which, being in tact with
my intense and sharp character, has always been rather fierce and spicy, but had
cooled down for a couple years. This cooling down, however, will be described in
a separate chapter.
I am a fascicle of beliefs, parcels, facts, fragments, two serious collisions, frequent
small bumps, I observe my own creative life as if watching material that needs to be
formed, classified, and now, for the purpose of this particular academic procedure:
filled in.
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The relationship between my personal existence and my social and artistic life is
isomorphic: condensing the story, interweaving its different threads, making a selection of them and tying them up into gatherings, for me it all seems to come
naturally. A biography therefore is the result of the act of abstraction and selection.
I leave aside all the events that feed into the story of my life and work and are entangled in it. Then I view these events vertically, archeologically, like a psychoanalyst
and in a linear manner, horizontally, like a chronicler, and then I catalogue them and
point out those events that- from my point of view - deserve to be extracted, carefully watched under the light and to be ensnarled into the story, drawn into the map of
existence. I construct this auto-narrative just as writers “create life”.
The fabulator - a person who composes not just separate sentences but complex
narrative structures finally herself becomes an autobiographical narrative through
which she “narrates” the story of her life. And because her cultural background is
at work, she also becomes an emanation of the forms of culture which feeds her
growth. Humans have always been beings that tell stories, we live surrounded by
stories - our own ones and those that belong to other people. Everything we experience is seen by us through the lens of these stories and we try to live our life as
we were telling it as a story.

J. L. Borges, Selected Nonfictions, ed. E. Weinberger,
transl. Esther Allen, Suzanne
Jill Levine, Eliot Weinberger,
Viking Penguin, London 1999,
p. 236.

4
M. Merleau-Ponty,
Phenomenology of Perception,
transl. C. Smith, Routledge,
London and New York 2003.

POLYPHONY OF THE BODY
Were I given the chance to open this story from its very beginning, I would be
pleased to see my debut on earth happen again, pleased to see once more the
moment of being pushed out into the world: a return to the very first experience,
the awakening of senses. Tastes would be devoid of names, because I would not
know nor have my language yet; senses of smell, hearing and touch would be
completely interwoven into one sense. Objects would have density, texture, taste,
edges, characteristic sounds, scents. At the very beginning of our existence we
experience reality in this multi-sensorial and synaesthetic manner. Visuality is the
last to hatch: clear sight is an attribute of the supervising maturity, a controlling
tool. On my way to maturity, as my interactions with the material world would have
become more intense, divisions would have appeared: sensory folders in both the
sensorial apparatus and in the language. However, the fully-grown cultured perception, based mainly on the stimulation of the eye, is gradually liberating itself from
ocularcentrism and this process is being enhanced by critical insight and the act of
trespassing limits of perception and borderlines of disciplines: art, science, design.

IN T ERL A NGUAGE
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In “L ’oeil et 1’esprit” Merleau-Ponty refers to the art of painting that he considers to
be the source of valid knowledge about the links between the body and the world,
as well as the point of departure for voicing opinions about oneself and the world.
Merleau-Ponty made the human body, ignored by the Platonic and Christian discourse, regain its proper status and become a centre of living meanings becoming
one. Spirituality and senses, immersed in the world and inseparably entwined, experience and judge it arbitrarily.
In her essays on art and technology Agnieszka Jelewska says: “Today, the
Cartesian intellectual subject becomes a sensorium – subjectivity in motion that
connects to the world via a network structure”. Jelewska also suggested that the
impulses the world produces have an impact on our perception. Evaluation tools
that we use, such as eyes and hands, are capable not only of observing and
touching but also become subject to observation and touch. We see the world with
our body, we view it from the body’s perspective: the perspective of sensing, pain,
hunger, pleasure, thirst; the reality reaches the subject through the membrane of
the skin. In his other subsequent reflections on what is seen and unseen, MerleauPonty once again connects corporeality and meaning. In the “Phenomenology of
4
Perception” he highlights that when writing about body one cannot limit oneself to
analysing the consciousness since what we experience through the body forces
us to accept such a process of “establishing” meaning, in which the meaning is not
a direct product of the consciousness founded upon it, but rather, a process wher
the produced meaning fits closely to a certain substance instead of being artificially stitched to it by the intellect. Art is a form of expression that results in revealing
deeper layers of this world, reality’s richness is boiling, its dynamics shuffling, it’s
at the painter’s disposal: at my disposal. My body is the nucleus that gives birth to
meanings: this idea of self-awareness, self-knowledge and bodily-based sources
of understanding and judgement resonate with me very strongly. I feel similarly
attracted to the more recent discourse of the Finnish architect and thinker - Juhani
Paallasma. In his writings and practice, Paallasma proves that we have been
strongly impoverished by subordinating other senses to the visual realm. He also
calls for the embodiment of the mind. “My body is truly the navel of my world, not
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ANNA, THE DAUGHTER OF THERESA,

Each and every analysis is preceded by subjective, individual contact with the
world and the direct knowledge: body and the pre-linguistic understanding of
meanings that our corporeality is given to experience - this is the opening that
enables mutual penetration, the import of the exterior representation of the real
world into the interior contemplative realm. The body dwells in time and space,
not as a linear succession of moments that occur one after another, but rather, as
a network of trials, intentions, intuitions, the state of being engaged in the world.
I live my time simultaneously in the realm of the senses and the realm of the mind,
I am a subject in relation to the world, a corporeal compass fully trusting my own
holistic way of looking at everything I see as a painter and connecting with my intention entities seemingly located apart from each other. According to Merleau-Ponty,
an artist, being in a state of creative trance, enters the substance he/she is painting
and in this motion his/her body is no longer a thing among other things but a fissure
through which the substance warps its structure and reveals what to this point has
6
remained unseen .
Painting and art in general, call into existence phenomena that would have otherwise remained unseen and thus nonexistent and completely detached from the
performance of our consciousness. Through the endless variety of shapes, art
calls in to being phenomena that provoke in us a form of pre-knowledge. Following
the artist, the spectator crosses over to the other side of the mirror just like Alice
from Lewis-Caroll’s novel. On the other side of the mirror things appear different
than before, we experience them differently. Critics claim that Walt Whitman was
the first American writer to mould words into images conveying an affirmation
of the new holistic experience: as a matter of fact – he is one of my favourite poets.
He wrote:

5

J. Pallasmaa, The Eyes of
the Skin: Architecture and the
Senses, 3rd edition, John Wiley
& Sons, Chichester 2012, p. 12.

6

M. Merleau-Ponty, The Visible
and the Invisible, trans. A.
Lingis, Northwestern University
Studies in Phenomenology
and Existential Philosophy,
Northwestern University Press,
Evanston 1968.

7
W. Whitman, “I Am The
Poet” [in:] Leaves of Grass.
The Original 1855 Edition
(Dover Thrift Editions), Dover
Publications Inc., Mineola and
New York 2007.

The day I read Strzeminski’s words is when I put on my first glasses bought on
prescription. I am very excited since with them o I can see less clearly than without
them, yet I do not feel deprived of experience and judgement. An abstract painting, a pure form, makes evident the potential of creating a system that is non-representational but rather equivalent, analogical to reality.
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in the sense of the viewing point of a central perspective, but as the sole locus of
5
reference, memory, imagination and integration” . It sounds like my own manifesto.

Reality that can be seen virtually disappears in this painting. What remains, is metaphor and interpretation, a moment of transgression, passage, a moment in which the painter trespasses the limits of visual perception, returns to the unseen, tests the paths running between these two realms.
My body becomes a screen between me and the objects, all of my senses are an
extension of the sense of touch, my drawing and thinking hand becomes a thinking and drawing extension of my mind, if I were to cite another French philosopher
Michel Serres.

8

Władysław Strzemiński 18931952: W setną rocznicę urodzin:
Muzeum Sztuki, Łódź 25 listopada 1993 - 16 stycznia 1994,
red. Jadwiga Janik, Zenobia
Karnicka, Janina Ładnowska,
Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź
1994.

LANGUAGE AND TONGUE
***(they show me words)
they show me words
say
you can find the scent of a rose in a word
but I find paper paper and paper
neither scent
nor colour
and I know
that a beam of sparkle
(...)
means light much more
than the word light
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and when my friend sitting paralysed in a wheelchair

I say the earth is not an echo

is biting a bit of bread that I give to him

Nor man an apparition;

this inclination of the head

But that all things seen are real,

jaws’ movement

The witness and albic dawn of things equally real

has in itself more life

I have split the earth and the hard coal and rocks and the solid bed of the sea

than the word life

And went down to reconnoitre there a long time,

Halina Poswiatowska

And bring back a report,
And I understand that those are positive and dense every one
7

And that what they seem to the child they are.

A nna K rólikiewic z

eng

Strongly resonating with Whitman’s words, yet written in prose, in Poland, and at
a slightly later time, we find Strzeminski in dialogue with Przybos: “Nature is not
something that happens by chance, it is part of a given element: light, warmth, water, sand. (…) Sea landscapes have opened before our eyes thus making the process of psychosomatic perception the central problem of artistic practice. Complex
rhythms of the body and the eye had overcome representational conventions and
have, on the very surface of the retina, reconstructed the empirically experienced
8
world. And the surface has revealed the eye” .

Finally, in my journey of reentering the world, after the wordless perceptual experience I reach the moment where it is time for me to develop the language, make
a glossary of terms to be able to utter substantiated statements about the actual
state of affairs, to describe facts and identify circumstances. My experience is located not only in my body; the linear character of thinking caused by the introduction of the alphabet, effectively promoted by Marshall McLuhan in his persuasive
book “The Gutenberg Galaxy”, caused deformation of the holistic perception of
reality, accomplished with the use of such tools as language and writing; the muscular organ that grows in the mouth hasn’t been used. The pre-linguistic oral phase,
with her mouth seeking satiation like a hungered one, with haptic lips and with the
gullet. And the tongue: a transparent muscle, a body of signs, a sceptre of adultery:
having an ability to distinguish, name and communicate.
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I am the poet of reality
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Red alert, “red list”, red brigades, red stockings of the suffragettes, Stendhal’s “The
Red and the Black” – symbols of the state and the church, Bolshevik red, first-ofMay red, Marxist red, the red of the absolute, of guilt, of wine. But also cochineal
carmine, one of the most commonly used food colorants, often concealed under the
term “color additive” – violating many dietary restrictions demanded by vegetarian
as well as religious principles. The cochineal extract is obtained from dried abdomens of Dactylopius Coccus Costa - small female insects collected in Peru and
Canary Islands. These insects feed mainly on red cactus fruit, the red color of the
berry-like fruit is accumulated in their abdomens as well as their larvae. They are
picked, dried and grated to powder. Approximately 70 000 specimens are needed
to produce half a kilo of pigment that is later used to color food. Other cochineals
(genus Dactylopius), females of the Kermes vermilio species have been used in
the Ararat Mountains for centuries to produce the so called “Armenian red” dye for
textiles. The insects’ name served as base for my favorite Turkish word kırmızı- red.

IN T ERL A NGUAGE

In order to equip a body which had had its share of living for the road to the other
side, thousands of years before Christ in the land of modern Egypt and Iraq, the
tomb was filled with various goods along with red powders of mineral hematite;
later the place of rest was sprinkled with red ochre dust believed to contain the
essential element of life. Lipsticks used by Roman women in the ancient empire
can still surprise curious scientists with remains of ,bright cinnabar, minium, appetizing Chinese red; and their gowns’ dyed textiles contain bits of fuchsia, rose
flowers, poppy petals, algae – the same pigments used in paints, and bugloss –
used in the cosmetic industry to this very day. Cosmetic formulas and recipes for
paints shared a common feature - they were closely related to alchemy. They remain elaborate, obscure and magical in their notation. Tyrian purple, obtained from
bodies of mollusks – dye murex, is said to have been worn by Helen of Troy, while
the laborious extraction of the dye was performed in Phoenicia, Asia Minor, the
Mediterranean and Africa. Animal and ethereal hues are followed by chemical and
industrial achievements: aniline and painting pigments of plant origin: alizarin and
madder lake obtained from the roots of Rubia tinctorum, ten decagrams of which
costing nearly six hundred zloty. Luxurious, prestigious, rare. Strong, ostentatious,
seductive. Space for colour, size of the canvas, word’s proportions. In my painting
I am the medium and the arbitrator: I am the sensorium.
The 20th century has changed a lot in aesthetics. With their new concepts, Cubists
and Futurists slightly ranked down the sense of sight that had previously been
dominating, thus altering also the status of beauty. Futurists put to the test the
possibility of conveying the sense of movement and dynamics through art. In that
way they abandon the perspective of a passive observer and assume one of being
at centre of changes, inside the events. Props that enable the body to comprehend
stimulation change. Stimulation of the sense of touch - being tactile, sensations that
simultaneously irritate the sense of smell, sigh, taste and hearing activate all of our
sensory centres and force them to evaluate the situation.
The Futurist manifesto suggests, among others, an opening to haptic aesthetics
- nowadays so eagerly explored anew - that proposes experiencing the world composed of sensations coming from all poles of sensing at once. The process proposed by the Futurists involves numerous attempts of analysing and deconstructing the food that resonates with the practice of the greatest contemporary chefs,
with numerous references to synaesthesia - a harmony of senses - that enriches
the tasting of life.
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It brings to my mind Marinetti's multisensorial dinner concepts and Futurist banquets from the “La Cucina Futurista” cookbook from 1932. I am not very keen on
Marinetti for a number of reasons, I will not name all of them, but the tone of his
poetry is far too hot even in winter, and the role appointed to the women is simply
too small for me, I do not fit into it.
I do like, however, his idea of human stomach being a clean stretched canvas,
a painting’s base ready to be filled with ornaments of consumed food - this image
stimulates my imagination. It is recommended to draw using lemon tree coal and
caviar’s vivid shades of black, sepia ink, arabesques made of cream and ricotta,
fluid crimsons of old porto, crushed figs’ impasto. The range of painting qualities
referring to colours, their temperatures and composition can be broadened with
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One's mouth works in two modes: consuming and communicating. Expressing oneself with language, giving names to impressions, emotions and finally describing
one’s own art. The shape of the sensorial reality is strongly related to the act of
speaking: I shall repeat after the philosopher Ludwig Wittgenstein’s: “the limits of
my language means the limits of my world”, and thus, also the limits of my experience. One of the exercises that I carry out every year with each of the groups of my
students in our design classes, as well as with my own self, is the exercise in cooking the words. To bite into and eat through the text, recover its oily and robust fleshiness, embody the words in the form of macerated pulp. Be able to bear on one’s
tongue the weight of the food composition and of the semantic content and describe
it using language. To overcome the reign of words, destroy the well-known and uncritically accepted meaning, fight with the grammar. Maurice Merleau-Ponty, said
that Paul Cézanne’s paintings make us feel that the world is touching us. I make
a following note: yellow stings, green apples hurt the ears with their sourness, redDerek Jarman said - is an expensive spice and painters use it seldom. Precious
bites, singular exquisite drops. Imperial purple and hues of scarlet, right next to the
Nubian lapis lazuli worth approximately eighteen thousand zloty per kilo, remain
the most expensive dyes in the world. Red marks high temperatures of fire, St.
Valentine’s heart shapes, flaming roses with daring declarations of love, but also
hate, sin, suffering, revenge, revolution and Dante’s inferno. This color is associated with everything above the average, extraordinary, essential, unquestionably
present. There are animalistic, biological reds: those provoking, enticing with sexual attraction; as well as dramatic stains of color marking the gore of ritual kills. Reds
are ambivalent: red ink used to highlight certain fragments of medieval manuscripts,
like mystical amulets – star rubies from Burma and Sri Lanka, reddish whites of
eyes when the high pressure of fury floods one with blood, red light to stop, red lips
to lure. Purples of imperial power and the scarlet cloak of Christ resurrected - in
Flemish painting, in canvases by Siemiradzki, Memling and Rafael. Scarlet letters
denouncing debauchery and adultery; and on the other side, like a field of warm
and delicate poppy flowers, there is the red quilt on Van Gogh’s bed in the golden air
at the Amsterdam museum bathed in the spring sun. The abundance of metaphors
alluding to blood pulsating under the skin, to bodily ruddiness, vitality, temperament,
irritation. Blood is sweet, lively and life-giving, saint: it is the Latin sangwine unctus
that served as foundation for sanctus; and the other, the bad blood, that of violence
and hurt described as cruor (from which gore is derived).

THE STRATEGY OF REMNANTS
“I think that we should rather try to understand that in fact a person who is a writer
does not simply create his oeuvre in books, in what he publishes, but that he him
9

self writing books is his own main piece of art” .
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I have been collecting objects, constructing collections made of artefacts, finds,
porcelain, fragments of glass and maiolica. Made of everything but my own works.
I collect thoughts, sketches, intuitions, scraps of paper notes, papers, exactly the
way I am doing it now. Biography is a particular arrangement of events that refers
to the life of a given person; autobiography is a particular type of biography where
the one putting events in order and the one experiencing them, are one and the
same person. Juxtaposing the ontological order of a biography with the category of
a work of art that belongs to the realm of aesthetics, triggers tension, causes problems and makes autobiographical accounts we make ourselves strikingly ephemeral. For the last 6 years I have been following this mode of bringing different orders
into collision in composing my art objects: ephemerides whose morphology resembles a perishable private notebook will smoulder to ashes, degenerate, evanesce.
My most recent works have a common thread: in an abstract and non-narrative way
they mediate the experience of a habitat and history; they evoke in me the fear of
ineptitude of images I create and of image as such. They expose fragility, intimacy.
From the moment I finalised my graduate diploma I have been very consistent in
working in absolute isolation from the art market: it’s never been my goal to sell my
works because my home taught me that freedom also means financial independence. So far I have never sold my works, nor taken part in any art contest or applied
for a grant. I have put this rule to a test only once and it very quickly brought a truly
bitter result. Nevertheless, I have been creating new works continuously, stubborn
in not using scholarships to fund them, not sending them for contests (perhaps apart
from the stubbornness of the artist they’d presented no other value to be praised
for), not publishing them. There were long octaves of meagre years but there was no
point to bother too much since these were only simple results of decisions made earlier. I created my first individual exhibition “Monodia” in 1993 by myself, working also
as its producer - I invested my own money to publish a tiny catalogue, pay for photo
documentation, even to order a critical text that accompanied the exhibition. The
word “monodia” means a solo lament over someone’s death. In the setting of demolished, empty and unheated bus depot, located in the building of the Small Armoury
in Gdansk, prior to its renovations and before the Faculty of Sculpture has moved
there, I had spent a couple of months drawing; and after that I exhibited a series of
4 monumental works.

Tri-city was boiling with critical art, new powerful ensembles were being created
and fresh institutions being born; commercial galleries were outside my interest. No
one was interested in exhibiting works in drawing, and surely not interested in mine.
Nevertheless, more than one hundred people attended the opening; it smelled of
grease and it was cold but the vodka was fair and in the middle of it I was there, for
a short moment liberated from the feeling of absolute, dark and bottomless isolation.
After that no one has ever treated this exhibition in a serious way although I saw it
as fulfilling all of the criteria I had found crucial: despite the size of the works the exhibition was light in transport, I was able dismantle it straight away, and also a certain part of it got damaged by itself somewhere, it got lost, and most of all - I created
it using guerilla rules: without too much funding, outside the mainstream, without
institutional support, like a partisan.
Then, for a long time, I got no proposals for exhibiting my work and I wasn’t able to
strive for getting ones. This however was not an excuse for me; persistently and
consistently I kept on drawing and developing myself in spite of the lack of support and perhaps, in a way, despite the artistic community. “Amoremorte” is considered to be a so called real individual exhibition. These were objects made of
fragments of tattooed skin, presented in 1995 in the exhibition curated by Robert
Rumas, which, in fact, is not really being mentioned even if 20 years later someone
presents seemingly innovative body art with tattooed fragments of bodies. I also
think about it rarely. Two exhibitions presenting large portrait drawings “Absence”
and "Six Pictures, Seven at Most" are the last works I completed in 2004 before the
break that I sensed coming. “Absence” was presented by Robert Florczak in Sfinks
and the State Gallery of Art in Sopot and "Six Pictures, Seven at Most" was held at
Kolonia Artystow. As far as I remember, in 2010 I made two drawings - desperate
and clutching at a straw that were in dialogue with the earlier series of numerous
portraits. These works, thoroughly described in my post-doctoral summary of professional accomplishments encompassing 20 pages, were the basis for my further
academic degrees. At that time I was well aware that something had broken inside
me after 15 years of drawing, I felt splinters under my nails and I was totally unable
to find my own footing neither in the world nor in the art community; an outsider, ignored and transparent, yet also withdrawn. For being different one has to pay a high
price and clearly I was able to afford it. Tired, impoverished, helpless, I felt that
I had to make a decision and an attempt to escape form my earlier life and from my
earlier art work hoping that one day in some other place I would find a reason deep
and powerful enough to persuade me to continue doing art, simply to continue living.
This is very risky, because, in the times of ruthless narcissism on the one hand, and,
on the other hand, of irony’s equally brutal reign that crushes with a huge tank of
distance and loathing, such values as honesty, directness, confessional character of
art one creates and in contemporary culture, one will be excluded from the repertoire
of fashionable trends and currents.
Stigmatised for being too private and too intimate to join a wider discourse: sorrow,
fear, disease come out of the closet into the light, they enter the space of politics, social imagination and start messing in the unaired storehouses of collective empathy.
And I shall say it out loud: more than 50 drawings - heavy, fairly large, glassframed and tightly screwed - began weighting me down, I lost my strength to
be able to move organise, multiply them, I lost my strength to be able to rearrange my studio so as to make space for the creation of new ideas, for oxygen,
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M. Foucault, „Archeologia namiętności”, transl. B. Banasiak
[in:] M. Foucault, Powiedziane,
napisane. Szaleństwo i literatura, Aletheia, Warszawa 1999,
p. 331.
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such features as three-dimensionality, and senses other than sight: smell, taste,
sound and a touch of texture. So perhaps there is a reason for the word “palette”
and “palate” to be so alike? Perhaps in a similar manner we grind on each of them
fine, yet intense pigments of tastes and colours? 5 years ago I wrote some text
about it. I can also visualise a “plate” lying next to these two words on a table-cloth.
I can literally feed you with my work of art, I serve it saltish, like Flesh Flavour Frost
- sweaty-skin-taste ice-cream, flavoured with spices like cookies in the “Chemist’s”.
You can also spit the contents out, together with the association they have evoked,
the subject matter.

I was drained, I withered, cowered, faded.
Desperately seeking rescue and relentlessly drilling areas surrounding my own injuries, obsessions and fascinations, I was attending attended demanding therapies
that uncovered further layers of curtains. I was tearing off membranes, bringing
order using a brutal ordinance in which I handled myself ruthlessly and devoid of
sentiments, like a stranger. At the same time, I was seeking radical solutions to
connect my life and art with all of my fears, disappointment, wavering doubts, insecurity and with just one, final, known only to me, punctuation mark that death will
once put in the story. Finally I decided to stand up, heave myself up and I walked
from the studio, through a corridor and over a carpet, to the kitchen. I decided to
resign from producing works that are lasting and durable in favour of objects that
are self-deteriorating or objects that disappear since they are edible; also in favour
of constructions composed of leftovers, waste, words, writing, creating social bonds
in relational art. In that way I entangled life and artistic work even tighter because
as I said in the beginning: I do not have seven lives, nothing is happening separately, threads have a common morphology, they grow from the same root and I feed
them all with the same essence and once in a while with the same poison. Since
September 2011 I have been persistently practicing this strategy - working all the
time. and for the first time in my life I being truly visible as an artist for institutions
and curators. I am booked until the end of 2019 and apart from that nothing has
changed: I do not accept invitations that stand in opposition with my approach to
work and I do not enter negotiations since I believe that “compromise” is a great
word but I would rather use it in other matters than art.
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senses other than sight: smell, taste, sound and a touch of texture. In English the
word palette* and palate* are strikingly similar. I can imagine plate on the table near
them. Some years ago I wrote some text about it. If we were to take a look at the
history of art and trace the themes of eating, feast, agape, meal, we’d find numerous representations. In the Garden of Eden Adam bit into the fruit he’d got from Eve
- not an ordinary, banal, russet, but an apple from the tree of the knowledge of good
and evil. It caused known to all, severe consequences, and the very moment of
Adam biting into the apple has earned numerous interpretations in painting, just like
the last supper has: a powerful image of a meal but also that which shall come after
it. There is lush Dutch still life with its complicated glossary of symbols, and there
is boiling and overflowing contemporary art, as well as the works of Allan Kaprow,
before him - performative actions of the futurists, Salvador Dali’s banquets, Judy
Chicago’s objects, Jan Sterbak’s video-installations revealing Raven sisters starving themselves to the limits of life, or the fat used by Beuys as sculptural material.
Food can be touched, smelled, tasted, it will crackle underneath your teeth or melt
over your palate. Abundance of the codes of traditions, ciphers of identity. Cuisine
is a reflex of culture, a reservoir of reflections and traces left by successive eras,
fads, religions, rituals. Its a medium filled with meanings, emotions and quite often
also with theatricality - thanks to the eating protocols, gastronomical discourses,
culinary codes, traditional and innovative cooking techniques. I view it as a rich
language and for 6 years I have been using it instead of the language of drawing
that I used earlier.
The medium did not disappear, cultivating art has not ended, it simply evolves but
it doesn’t disappear. It is important to notice and acknowledge the whole galaxy
of phenomena that constitute contemporary art, which hasn’t ended with modernism. Among these numerous phenomena we can point out, for example, installation, performance art or the more recently developed ones: bio art and nano
art. All of these phenomena are rooted in contemporary science and the zones
of transit between different disciplines of culture and they feed on the transmission of contemporary dilemmas, questions, discords, which takes place between
these disciplines.

PAINTING CUISINE

THE PAINTER’S KITCHEN

Similar tools and substances. Density, colour, temperature, wateriness, stickiness,
texture, grammage, these categories are present in both disciplines; no wonder they
have become integrated in my artistic practice 6 years ago. The moment, which
I have already mentioned above - that very moment - when, from a studio, seemingly large yet crowded with frames, drawing papers, easels and shelves, I moved
into a rather small kitchen, a dozen meters away, across the carpet in the corridor,
was a natural impulse: perhaps I went there triggered by a certain thought, perhaps
I took my thought there. Or maybe, I did not simply go through the corridor and
across the carpet but ventured instead from the realm of the reason to the sensorial
universe - seduced by the possibility of unrestrained morphing and travelling from
one state of matter to another. For more than 20 years my art has been revolving
around emptiness, absence, fragility of memory and body. I simply changed the
medium. The range of painting qualities referring to colours, their temperatures
and composition can be broadened with such features as three-dimensionality, and

Someone was once looking for forks in my drawers and amidst soup spoons he
found linocut chisels, paint rollers, syringes, clippers, brushes, small sieves, pigments. “Alchemist’s kitchen” - he hissed. I don’t use cutting boards, I cut directly
on the table top, which, after 23 years of living at the same place, has changed
its appearance - it blackened under the drawing ingrained by the multitude of mechanical activities, which preceded all meals and the creation of all objects. It grew
more noble just like a person’s portrait grows more noble with numerous wrinkles,
which prove that one experiences life in its fullness and that no plastic surgery
has cut in on the continuum of his/her history to polish and round it off. I am unable to limit myself with a cutting board just like I was unable to limit myself to
a certain paper format when drawing, I also don’t like to set limits to the way I live
my life: have I not been predetermined by a lurking final call a full stop that will
inevitably come, and my body - continuously yearning for more space and more
sensations, has it not been enslaved in an a priori sewed dress cut in only one size-
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for new works. And I realised that I had polluted the surroundings with these works,
I was choking with them, I deprived myself of light; and then I realised also that for
me they no longer made any sense as objects. Basements of art galleries, attics
of auction houses: basements and attics of the world are crammed with artefacts.
I decided that I would no longer be adding anything to this excess, I realised that
existing hypertrophy made me doubt in the meaning of bearing material and durable works.

So I look at the swabbed table top thinking of tables in all paintings created since the
thirties by a surrealist painter Leonora Carrington. There a table often has a double
meaning, it insinuates its ritual as well as domestic use: the symbol of a table helps
to transform a woman’s domestic space, especially the kitchen with all its contexts
of banal labor and tameness, into a sacred territory of celebrated femininity. This
is an altar, but also an alchemical laboratory, a witch’s Sabbath spot, these are
portals to alternative realities dangerously close to patriarchy, placed right next to
its unyielding boot. This strategy was also used by the artist to identify cooking with
occultist practices, alchemy and doing art. In her life-long fight against the stereotypical outlook on the position of a woman as the one who serving others neglects
herself she used cooking as a metaphor for a hermetic search developing the notion that traditional roles of women are related to magical acts of transformation:
her painting “The House Opposite” clearly presents this relation and the change of
domestic space into an area of magical powers. We are in the sphere of feminine
sacrum where preparing food and its consumption become magical acts. The kitchen remains a non-hierarchical, inclusive platform of meetings between women and
their animal or human nurslings, a space of ethereal matters. The painter had to
earn her living: she worked at home, anywhere there was space for painting, often
in the kitchen with children and animals playing on the floor. Still, this kitchen, as
my own kitchen, is not a prison of trivial, toilsome daily life; here home means freedom, it is a space of power, not weakness. A simple table top comes to be a portal
to a different dimension: from the realm of serving a meal to the realm of artistic
creation, becoming, in this sense, the point of transition between two worlds - the
earthly and the spiritual.
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Another kitchen, in Silesia, was the place where Teofil Ociepka organized meetings
and speeches for the Janowska Gmina Okultystyczna (Janowska Occultist Group).
Ociepka and the group of highlanders’ main aim was to experience enlightenment
– the greatest degree of spiritual perfection, the state of mystical integrity with God.
He believed, until he was sixty, that they could achieve it through meditation based
on careful analysis of the Bible, austerity and exercising one’s spirit. Developing
sense of beauty as one of divine elements was considered such an exercise leading to inner purity. Ociepka treated painting as his service, a step in his journey to
learning the fundamental truths of the Absolute; he painted morality scenes mainly,
using symbolic colors instead of local ones: the palette was fully dependant on the
course of narration, the depicted anecdote and transcendental mystery. Some of
the Group’s members, greatly inspired by the leader, started painting as well, and
according to interviews some of them even began searching for the philosopher’s
stone. “The Alchemists’ Kitchen”, (oil on canvas, 120/ 5 /61cm, I found some poor
pictures in the essays: Seweryn A. Wisłocki „W KRĘGU OKULTYSTÓW JANOWA.
TEOFIL OCIEPKA I JEGO UCZNIOWIE” ,Cezary Leżeński, „Kolorowy świat mistrza Teofila”, Śląsk publishing, Katowice 1963) a canvas which low-quality reproductions I examined thoroughly striving to access the original, led my imagination
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to forming the idea for a piece entitled “Janowska Collection” [„Kolekcja janowska”].
Before completing the piece I conducted a brief research at the Silesian Museum
in Katowice. I seemed to have made it to Ociepka’s canvas, but I did not reach it:
I found at the museum solely a modest description of the piece, measurements,
canvas type and technique; the painting may now be part of a private collection, it
might as well have been destroyed. I have obtained no further information about it.
My “Janowska Collection” is a set of artifacts, a bricolage of interpretations presenting quasi-archival philosopher’s stones “procured” while visiting the alchemist’s
kitchen - they contain pigments, acryl, wax, silver, glazing, bones, glass, honey,
bread, clay, plant material - some of the modules were made by potters, such as
Michał Majchrowicz, there are also precious items from Kora Kowalska’s collection of curiosities included in the piece. The collection-composition embraces the
idea of bricolage as a way to create myths (following the notions of Claude LeviStrauss, Felix Guattari and Gilles Deleuze). It seems to possess all features of
a catalogued museum collection; yet, it is unreal, even though it does exist. On the
one hand it reveals universal myth-making characteristics, on the other, it is a personal collection selected intimately. The installation poses questions concerning
genuineness and falseness, as it oscillates between a personal perspective and
the need of objectification offered by museums/archives and their scientific framework. Sensitive, prone to criticism, and finally: easily questioned, defenseless. It
weighs the notion of authenticity and fakeness in art, as well as that of manipulation.
Playing with a legend it poses questions about the degree to which oral tradition
and truth relate to archives: what meaning is there to a symbolic archive of unfulfilled efforts, a catalogue of evident failures?; what kind of space lies between reality, utopia and collective mythology? I showed the piece at the Kronika gallery in
Bytom and partially at Marcin Zawicki’s Tajna Galeria in Wrzeszcz as part of a solo
exhibition “Sparkling Powder, Does it Ring the Bell?” [„Proszek musujący, czy to
Państwu coś mówi?”]. There the consumption of visual qualities was accompanied
by one referring to a motive from “The Tin Drum” by Gunter Grass – consumption of
a substance that sparkles in one’s mouth right next to eardrums with a sweet-andsour taste – the good old orangeade. But this is in fact an entirely different story.

ALLIANCES
In her book “Crevices of Being”, that I read in 2004 (inspired by my younger colleague),
Jolanta Brach-Czaina proposes a phenomenological vision of existence that begins
with noticing colours and various shapes of matter. The circum-human reality is composed of blocks that have different shapes and different missions - a cherry, described
by Brach-Czaina, draws our attention not just because it has an attractive culinary
potential of being used to make dumplings, but rather, the cherry appeals to us because it points to a hint that a human being is a creature able to contemplate the beauty of an object and then eat this object - thus prolonging its own existence. Here, the
path leading from abstraction to practical goal related to survival, doesn’t seem long.
In both discourses: the discourse of art and the culinary discourse, there are numerous corresponding historical, cultural, aesthetic relations. The world is permeated
with zeitgeist, which is like an obstinate smell that gets entangled in our hair and
in between the threads of the fabrics we are wearing; it creeps under our sensitive skin: we all smell our own time, we inhale the spirit of the time and experience its outcomes, crisis moments, growth and exaltation, we emanate with all
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that of the ruling normative aesthetics. I had been living in accordance to canons
and with self-discipline, but I decided to go against this limitation too, most probably
I will not be able to fit into these dresses anymore but paradoxically, with the loss
of the body limits size 36 I regained consistence. The body is an element generally
attributed to a woman, whereas a man is given the soul: how sad it would have
been to accept also this limitation.

Artists, considered rebels at that time due to their moving away from realism in
favour of the art of painting light, colour and air, were sharing with the viewers
an image of an ephemeral instant, a moment in time, a sensation. To a certain
degree, a slightly similar concept, based on strong and complex yet ephemeral sensations, although composed of a very concrete body of the food, is being realised by molecular gastronomy. Here, the meal is being created in accordance to qualities resonating with those followed by impressionists: air
made of foam and spume, light being reflected in three-dimensional structures
and round spheres, in the colour of sauces, caviares and plants placed on
a custom-made and hand-made dinnerware that forms the canvas, a painting
support for phenomena that are not simply meals but opuses. And at times it is
hard not to admit that some of the restaurants have changed into gallery-like white
cubes - perfect containers for art, spaces intended and designed not for the a meal,
but for a gastro-experience.
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There is an artist Daniel Spoerri, who just like me, is known for collecting brickà-bracks and likes visiting flee markets very much. In the markets he would pick
ready-made exhibits he found interesting: sets of dish-ware, cutlery, tables laden with food, oil cloths and blankets sold by vendors. Then he would take all of
them into his studio and fixed them in his assemblages. He affixed them to table
tops or thick boards together with leftovers of food, liquids, cigarette ash, grains;
he put them into smaller groups, ordered into a certain kind of kitchen story and
hung on the walls of his Eat Art Gallery. These objects travel from the realm of
life and its horizontal, daily, banal perspective to the vertical realm of the museum.
These spatial “tableaux-pièges” (picture-traps), as art critics called them, documented life, documented a certain moment that had already passed, an
intimate universe of sharing the meal that died down when the light over
the table was switched off. A moment captured and fixed in a showcase
where objects no longer feed the viewer but testify, they are a notation, a record.
Spoerri’s book “An Anecdoted Topography of Chance” captures this gesture of
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making a notation in a very vivid way as the artist depicts memories provoked
by objects drawn on the tables. The meaning of his works resonates with that
of archeology traces. They discuss the state of the society in particular
conditions and the history of consumption which is interwoven with the history of
a given country and with the history of art, they trace changes that took place in the
gastronomical discourse and design and they also highlight changes in taste: personal one, social one, national one. They are about time: this special spice present
in our soups, memories, that leaves its signature on the whole processes - lasting,
disappearing, collapsing.
Spoerii opened his Eat Art Gallery in 1970 on the first floor of his restaurant in
Düsseldorf. I take it as a good sign because, first of all, that is the year of my birth
and second of all, I can do nothing but envy him a little since our affinity is so strong:
for both of us food is an essential artistic material. Spoerii invites Joseph Beuys,
Arman, Dieter Roth, Piero Manzoni and Fluxus artists to join his performances,
cooking and exhibitions. Following the Futurists and Salvador Dali in experimenting
with food in a light and intelligent way, Fluxus invited spectators to banquets that
played with perception, fixed habits and expectations of the brain.
The strategy of playing with the receiver, so typical for Fluxus, enabled the organisers of the banquets to disorganise senses, trifle with ideas and with disorientation
during tasting. Unlike Futurists and Marinetti, Fluxus didn’t support their actions
with any kind of weighty theory but they let the giggling spirit of Dada - its manifesto
and its poetry - permeate each gathering. When discussing the presence of food
and eating in the history of contemporary art we should highlight the importance of
such crucial elements as Walter Benjamin’s critical writing about eating and cooking, French new realism, Vienna actionists and finally - these are powerful voices
of the vast current of contemporary thought that refers to the embodiment of the
experience of eating and sensations that accompany it; voices that for a long time
remained marginalised in spite of their undeniable presence.
Mono-meal: the challenge of designing monochromatic food or creating a number
of meals and states of matter out of one ingredient; challenge accepted by the artists of European neo-avantgarde. I come across an outline of a menu that sounds
delectable: Fishmeal from 1930 (published in one volume together with the White
Meal by Eric Satie coming in from the same period): transparent fish drink, fish jelly,
bread made of fish-bones wheat, fish pudding, fish ice-cream, fish salad, and pralines and gâteau and all of it made of fish. Since a couple of years such concepts
are being refined by grand chefs who unrestrainedly overlap sensual experiences
and shuffle the pack of cards with a myriad of colliding sensations brushing up
against each other.
Kitchen as a place in one’s home has been undergoing changes throughout the
ages and epochs with their tastes and ideas. It was being marked by existing customs and the material status. It has either been in the centre or at the margins of
the dwelling. Filled with objects, dishes and tools, the kitchen either functioned as
a separate room, hiding a secret laboratory, from which, a decorated feast composed of ornaments of things that culture transformed from raw into cooked, poured
out and filled the fat tables. At other times, the kitchen was linked with the dining
room and no more hiding its mysteries.
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these features in our utterances. Artists and the world of gastronomy are spying
on each others’ abilities, whereas critics that review both groups use similar style
of writing to describe their works, a style that has earlier been strictly reserved for
visual arts. The critics mention for example such aspects as: the usage of strong
contrasts to stimulate the senses, matt and glossy colour, temperatures, weight,
conceptual thinking, interactive action, and they mention one more, perhaps the
most important aspect: composition and harmony of forms. Aesthetic qualities of
food stem from its sculptural features. Food can undergo a transformation analogical to the one that material traditionally used by artists does: it can be softened,
smashed, pulverised, moisturised, glazed, polished. Before Rembrandt laid his
thick impasto on the canvas it functioned as the pesto spread by his students:
I was sitting in Amsterdam in his kitchen and I was learning to make a number of
yellow paint types according to the master’s recipe: with sea-buckthorn, reseda,
olive, wine. Kitchen is an atelier, a studio and a laboratory of the demiurge - a contemporary chef who carries out his research not only in the field of gluttony, calories,
hunger, satiety, but also in the field of chemistry and physics, performative qualities of cuisine, synaesthesia, multisensoriality and the ways mass media influence
social behaviour. Among many turning points in art and its history impressionism
was a real breakthrough.

The kitchen is a place where verbs that express an action of the subject are at work:
feeding, peeling, eating, cooking, boiling, cooling down. A vibrant space full of vitality but it is also a hidden from sight site of peelings, rotting, scraps and filth.

THE LAND OF LITTLEIMPORTANCE
Flowers, fruit, leaves, books, wardrobes, things,
Some broken clavichords, black casings,
Cascades of torn sheet music, a greyish vase,
A lectern to hold the Bible and two crosiers,
Scuffled ferns and truncheons of wood,
A doll, a haircloth horse, a gimpy table,
A ship with no sails, and me on top of it all
Lying like a huge, delighted, grubby animal
Jarosław Iwaszkiewicz, Rzeczy, Wielkie, pobrudzone, zachwycone zwierzę
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The gap between the public and the private and between the formal and casual is
very sharp, a demarcated border separates areas that were being omitted by philosophy and art. Looking from the ontological perspective, however, the effort of the
intellect is not the only intriguing phenomenon. Everyday existence, the simple act
of being, the ritual, seem to be equally engrossing. Following this line of thought we
raise the value of all that usually slips our notice: bustling, sphere of common daily
activities - tiresome, banal, gasping.

es, or peeling potatoes and green beans for a big family. Or cutting out and mending dumplings for 30 people. Or ironing, for example: the relief of smoothing out
what has been wrinkled, straightening the twisted, then the stiff origami of collars
and cuffs; all that to catch a glimpse of Purpose hidden in small gestures, single, recurring experiences and their rhythm. Thanks to the description of bustling
around we can access the problem addressed by feminists: women’s housework.
There is a book covering this issue - Sociology of Housework by Ann Oakley. In
fact there are no actual signs of the term ‘bustling around’ in earlier philosophy,
not even as cleaning. Bustling can involve washing the dishes, hoovering, running
to catch a bus with a full shopping bag, but I could easily extend it to caretaking,
nursing, listening, darning, dressing wounds. In the book “Cracks of Existence”
one reads: Bustling around is one of the key categories describing one’s existence.
It is a way of participating in everyday life. (…) Even though it has various forms,
bustling remains a dynamic fundament of daily life. All those who bustle take part
in this life. According to the philosopher, all beings concentrate on renewing the
corporeal foundations of their existence, those exhausting, repetitive actions that
require patience and embody the effort to survive. I know that everyday life uses
also the language of fatigue, but this is a language and a part of existence with
the same rights as festive celebrations, exceptionally good mood, or a sudden
rush of euphoria.
There is anthropology of everyday life, of things and bodies, the most intimate, narrow area of science concerning commonness. Professor Roch Sulima in his neatly
collected an segregated (as underwear in a drawer) body of research proves that
no two daily rhythms are alike, as no fingerprint matches other fingerprint, that there
are no identical habits or rituals. The grey eminences of things we touch are the
closest, the most direct, boring, known: for good, by heart.

[Huge, Delighted, Grubby Animal], selected poems, Biuro Literackie, Wrocław 2013 )
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There is something fascinating in observing relations between people and their domestic objects - plainers – maybe not the most valuable elements of the house’s
still life, vernacular compositions. Those covered with layers of dust in the living
room and those used so intensely they are hardly ever “put away” (how many
times one has heard or has said: “put it away!”). Things: companions, tools
and witnesses to our privacy, stable guardians of repetitiveness, collaborators
in bustling and shiny evidence of what we consider aesthetic and what we believe is valid, texts of our culture. In 2012 I began making notes-photographs,
with a small, old tourist camera; they were to record the bits and pieces of my
daily life: kitchen activities: peeling, chopping, cooking, feeding, eating. I post
them in social media as a kind of discipline exercise, they have never been considered as a so called work of art that might be exhibited. My trivial kitchen still
lives, trifles from the same table top, on those same plates, eaten with the same
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The windows of my kitchen in Sopot open onto the forest, onto the green powder
from cones shedding pollen like crazy, onto the idea of wiping it off all surfaces
at the end of the day. It must be wiped, one has to wipe windowpanes and sills,
and everything standing there: bottles with oils, tea bowls, carved box with spices,
coffee machine. It is difficult to clean the panes in the summer sun, one can only
matt them, blind them and wait with the wiping until the late, cool afternoon. While
in the morning one has to rub eyes with ice cubes prepared the day before, shrink
one’s eyelids and see the situation clearly, not in matt, assess the state of affairs
and perform all other daily rituals in the proper order. A house is built once and it
stands, the house of your body needs to be rebuilt, restarted daily with a litany of
small gestures monotonous to the point of nausea. Still, the result of these actions
is predictable and well known; these persistent efforts are pointless: you will not
wash your hair or hands once and for all, one washing will not make your clothes
neat for the rest of your life, the order you have made with surrounding objects
can collapse with one stroke, like a domino, and it can happen right after you have
finished ordering. Invariably obvious and repetitive actions which seem to blunt our
senses, and those sharpening them. “Presence via Renewing” (as Jolanta Brach
Czaina wrote in “Cracks of Existence” p. 92 Dowody na Istnienie, Warszawa 2018).
Despite the exotic, psychedelic substances’ promises of power that would force
the gates of perception open, nothing helps one better on the way to this blinding
enlightenment as the toilsome separation of grains from hulls, or poppy from ash-

It is enough to have a closer look at a trip by plane, how it uses objects to become
a miniature of earthly life: a packet of sugar, a tiny coffee cream, a mini butter brick,
a chicken medallion, or a vegetarian meal, a small bottle of wine. At hotels also –
miniature irons, TV sets, artificial flowers, in the lavatory: shampoos “two in one”,
samples of mouthwash, tiny soaps – our disposable friends. And these paintings
hung over the bed, for there had to be some research done which average results
show you are likely to have a similar picture hanging at home. They are supposed
to tame your wild sleepless hours in a strange city.

And they go round.
And round.
Piercing through nebulas
Try and seize
a celestial body
one of those
so called “at hand” (...)
And who got the idea
that dumber stars
revolve around smarter ones?
And who got the idea
there are dumber stars at all?
(Miron Białoszewski, On the Revolutions of Things, 1956)
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Visual art did observe these objects and actions in the so called genre painting
which tended to depict people’s daily life, customs, rituals, work, rest and entertainment. People presented in those scenes are nameless, caught in the canvas-cadre off guard, performing ordinary tasks. My favorite genre painters are those of
Vermeer epoch: Jan Steen, Pieter de Hooch, Gerard ter Borch, Peter Breugel the
Elder. And a more modern painter, intimist Pierre Bonnard. They stand behind easels and paint sites where one cuts bread, lies in the bath for hours, reads a letter
by the window, puts folded sheets into wealthy wardrobes, where accounts are being done and shopping dispositions delegated. Someone pours some wine, makes
cheese, mends clothes, rests in the evening with eyes hung over a streak of light
coming from the veranda.
No one writes so beautifully, so perceptiveely about the burdensome, the tenacious
daily life and the incessant bustling around as my role model who coined the term
– the abovementioned philosopher Jolanta Brach-Czaina and the beloved poet who
sanctified things with profane language revering small matters and objects, unmatched by the few before and after him. This is Miron Białoszewski, my favorite
from the very first poetry book I got involving “Revolutions of Tings”, “Whimsical
Calculus”, “Mistaken Affections”. [“Obroty rzeczy”, “Rachunek zachciankowy”,
“Mylne wzruszenia”.]
Everyday life which has never been included in the group of subjects traditionally
qualifying for high art truly engaged the poet who made household instruments his

Ordinary daily life inevitable like the weather, monotonous, unnoticeable gestures and undervalued work are as well recognized in the philosophy of Brach- Czaina, included in her book from 1992. Continuously repeated small tasks – monitoring, ordering - that consume our time and energy drop
by drop, unprofitable for unnoticed, unwatched, dismissed: one cannot obtain
a PhD in this field, or include them in one’s CV when applying for a serious post.
And yet, without them the house would be soon covered with dust and sand
brought inside through every slit, since its interior remains a sphere of constant
movement which at the same time immobilizes us by biding to repeated actions
– unproductive, pointless despite every effort of diligence. But one must tidy up
after life, life is dirty and messy. In 1988, Łódź, Teresa Murak sows over the holes
in her “Visitandines’ Washcloths”, Andrzej Kostołowski wrote about the performance in Revealed Intimacy - exhibition catalogue, Bielsko-Biała 1998 : “These
Visitandines’ washcloths occurred to be extraordinary pieces of fabric weaved of
hemp fiber which had been cultivated in the convent garden. Worn out by continuous floor washing they acquired numerous holes. Their unfolded surfaces are so
porous that the holes seem to have become wider than the remaining fabric. These
holes in washcloths were made by numerous strokes of the textile against the cloistral floors in nuns’ attempts to wash off dirt”. Clefts in the textile, places frayed
by the toilsome recurring task of washing floors, are sown over by the artist with
cress which fills in the gaps with its perpetually pullulating life. With her monumental carpets of cress created together with local communities and introduced
into churches before Easter her work flows with the rhythm of Christian renewal
and awakening cycle. Seed, the ambiguous symbol of life; if not departed from life
and “buried” in the ground, it shall not awaken new existence. In other works the
artist uses herbs, swamp mud where she puts her arms in, up to the elbows, and
then writes about the subjective, intimate sensation of primeval purity. These works
are all close to the floor, to the ground, they originate in the notion of one secret
and universal energy that puts everything in motion: from an insect, to a human
being, from a human being to a tree, and further to a galaxy. Working on one of the
pieces she writes: “I water it every hour, not asleep, I nurse, I put some light on”.
Rhythmical repetition of archetypally feminine actions forming the base of daily life,
not worth acknowledging or praise, tedious, dull maybe. Nursing, tending, touching, kneading bread, washing, darning – performed modestly, systematically, quietly.
They initiate art which is a gift, based on generosity, sharing, feeding: it is not an
egocentric artistic ritual, but a manifesto of openness to participation coming from
all people who take part in the process.
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heroes and heroines, his lyrical subjects – a colander, a furnace, wooden floors,
suburban fairground landscapes, elements of people’s experiences of time lived
in a nasty, bruised condition; still, expressing profound metaphysics, personified in
their everyday extraordinariness, captivating, enchanting. This I associate with the
blessed role of food as a powerful medium conveying history and cultural identity:
objects carry concealedmessages that are sometimes revealed, they grow mature
and they are not innocent, since we form relations with what we own. Analyzing
the shape of a spoon allows one to guess how a city built by the society that used
it would look like. Those who made our lives homely: our grandparents, nannies,
mothers holding small, greasy and swelling, yellow sheets of paper covered with
recipes and stains made by ingredients there listed. Codes to other people’s kitchens, ciphered information concerning their homes.
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fork again and again, the images I looked through and terminated as a series
last year were invited by Jolanta Ciesielska to be presented at the BWA gallery
in Bielsko-Biała. At the same time all these cadres would exist without my attention, the kitchen cosmos would revolve around the sun of hunger until its satiation;
though, for some time I have been engaged in bringing to light everything that goes
unnoticed, that is left obscure in a picture - in celebrating demotic worlds, unseen,
unwatched, dismissed planets. For who gave himself the right and “got the idea
there are dumber stars”.

Twenty minutes. Chop.
Pour the yoghurt over. Sugar.

As it is not the fault of the artist, she offers her apology to the wise men.

A dozen crystals. A quarter teaspoon of salt.
To the fridge. In the meantime. Throw in the spinach. Control the rice. Press three garlic

In her speech “Spiritual House” a visionary Lidewij Edelkoort predicted changes
that would affect our way of living: a move towards intimacy, simplicity, rituals, attention payed to chores and spiritual life. Maybe such modest existence and reflection upon household ceremonies shall moderate the false, the stupid hubbub of the
world and will defend us from it. Unseen, unwatched, dismissed green pollen - the
tiniest but healthy portions of life, quanta of the true Essence - finds its way in after
all, even through sealed windows. One cannot ignore this fact.

cloves. Salt. Pepper. So much salt everywhere.
So much. Pray
that there wouldn’t be too much. But without it it’s bad also.
And if only I could, if only I could cry!
And I perform a hundred offensive gestures.
In the direction. And I am making dinner and I will not eat it.
I am making it cause that’s what one does.
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meanings around sausage, since Rafał Wojaczek proved it pointedly (…) And that
philosophers are indolent, it is not the fault of poets”.

Water. Boils. Put in. Add salt.

Marcin Świetlicki Cooking
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Home as a space where mother feeds us: every day and on occasion of family celebrations, where incessant cooking, laying the table and eating are basic elements
of life’s ritual. During festive meetings the kitchen remains the place of most important talks, there words of immense meaning are usually said when leaning against
the fridge in the one leg up stork-like position, words that could not sound right
surrounded by the official, front-row decoration of the living room. This is the place
where scenes of the real family life take place. And of course tasting dishes made
by mum, aunts and sisters who brought some food along in jars and bowls; since,
taste is a sense shared in herds, it is social and has the power to create bonds.
And before that shopping is brought to the kitchen, did at a market place, grocery
store, bakery - lugged back home in bags. And I’ll take 200 grams of the other one,
if you please.
“ (...) We do not invent objects, we come upon them. They reach out to us from
outside and demand our attention. (…) I can pass by a small rock not even seeing
it. Though, if I notice and kick it – the status of its existence changes suddenly.
Objects are beings that lost their anonymity. They emanate, they provoke waiting
to start a real life in the light of our attention to which they offer themselves disinterestedly. Every concrete object can turn into an existential one. Everything: sand,
a rat, a plate, a bud, sausage. And every action: eating, walking, giving birth, dying.
I do not think that there is a need to convince anyone that there is a certain aura of

THE EARTH
I mean my own intimate slice of it, the one on which I place my feet: my kitchen, my studio, my city. And I somehow see it the following way: the provincial, eclectic and low-rise architecture swallows up and absorbs human life
and its existence continues parallely to the time and energy of its inhabitants.
Their fate, their losses and surplus, make the city put on patina, get scratches, injuries, wrinkles, lappets, the city puts on weight, tarnishes. With temples it puts on
faith, with monuments - belief.
Subscendence, a new term proposed by a philosopher Timothy Morton (who authored the notion of dark ecology, an anthropocentric Nature-less structure), is
the opposite of transcendence and entails that the thing itself is something much
smaller than the sum of its parts. There is an ontological gap between who you
are and how you appear in your singularity on the one hand, and the fact that on
the other hand you are a conglomerate of components, you contain a multiplicity
of paths, a crowd of experiences, a team of collaborating organs, memories, layers
and data.
The city is subscendent. It is a perpetually fermenting, syncretic repository of gestures, constructions, loads, conjunctions of stories. It is a transparent membrane
through which show people’s intersecting paths and goals. Culturally charged
city plans, overgrown with textures, now shiny centres, now no-go areas, wastelands, unwanted quarters, bad neighbourhoods: for an attentive seeker, these territories have their own tales to tell. A present-day flâneur is a collector, a blogger,
a photographer, a column writer, a poet, a vagrant, sometimes an artist, and found
objects or chips of plaster reveal to him or her fragmentary glimpses of history
and truths, now already silent, hidden in tiny cracks and fractures. The key lies
in the details, which lead us with their texture, function, colour, sound or imagined
taste through the meanders of bygone life, the past that none of us had a chance
to experience.
Just like a ballad in literature, the city as a text combines various genres into a coherent though heterogeneous whole; in a city, too, drama merges with boredom, the
mundane with the extraordinary, urban folklore with thrill and crime motifs. The city
binds together genetically and historically different areas, cultures, luxury and ver-
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I am thinking about a piece by Krzysztof Bednarski, I saw it at the exhibition “Polish
Woman, Shadow, Image” [“Polka. Medium, cień, wyobrażenie”] at the Ujazdowski
Castle Centre for Contemporary Art in 2005. The concept of the show was created by Maria Janion and Agnieszka Zawadowska; it was based on critical reflection upon stereotypes and symbols present in literature, social and journalistic discourses, as well as in the world of art, concerning women or feminineness.
The exhibition was structured around five issues: Body, Place, Faith, War; and
finally, Home. A composition of collected paper sheets torn out of various notepads, displayed on a table oilcloth. It was left to the artist by his mother. Caretaker,
Goddess of Daily Life, Mistress of the House, and so via this representation
she found her place in the Unexpected Archive of Women. The one who will be
back soon (“I’ll be back soon, Mum”) tells you to heat up cabbage rolls, provides
instructions concerning microwave usage, “meat and groats, cabbage in the fridge.
Eat the soup!”.
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When I think about the city and food, I think that food in the city looses its innocence and becomes political, it is no longer sinless. In the city, ever so often
one eats well, and oftentimes one eats right next to hunger. Or put otherwise,
let us turn this sentence on the palate: the city is edible. The smell of materials, their tangibility and sound, this is their language. And the city is very material and it can speak numerous languages of various substances. The city
is composed of points in the public space that are related to food, places that
you enter more willingly and more often the brighter and warmer the days are.
The moment the earth, numb and frozen, begins to melt the cold crust that covers it and its fertility hormones begin to sizzle, I also, perceiving this motion intuitively with a sense unknown to me, begin to emerge, like an animal coming
out from the wintery sleepy burrow. We all begin to journey more out towards
each other, we intersect, foam at the mouth at social tables, foodtruck windowsills, counters, improvised bars. Not the starched and spotless restaurants but
markets, street-food shacks and cantines - that’s the real story about a place,
community, culture. A market is alluring, it produces strong pheromones. A market, filled with street-food stalls that possess an irresistible sex appeal, is a sign
of the city’s vitality. I will never confuse the markets of Lisbon, Ankara, Paris,
Rome. There are cities I can identify by the sturdy smell of burnt sugar, baked
bread, butcher shop, creamery and the port. You can see, hear and smell that
the spices market is missing in such places as the dragged and mercilessly worn out Aleppo and Damascus or in the commercialised Istanbul; the spices
market determined all adjacent streets, put the seal on the identity of the place.
You can smell the void after a souq. Markets are places around which districts grow, they also activate lively residential areas of the city map, attracting
the rest of the city. The food sold in the markets determines whole manors, metropolis and provincial towns of Thailand, Mexico, Korea, Israel. Markets are also the
first places I visit when I come to a foreign country, and I visit them before I go to
see museums.
The architecture of markets does not require pillars, vaults, frescos, solid walls, although one can find such a wall in the market. Markets’ have a movable and flexible
architecture, devoid of decorations, a perfect theatre stage for housing a whole-day
performance composed of lush gestures, calling, hustle and bustle, shouting and
singing, all carried out by the market vendors. Here I find various still life compositions made of disturbing meat, pearl-coloured fish, kaleidoscope of colourful fruits,
basins with olives and nuts, prisms of spices: there are only a few more sensual
images than a heap of ripe, glossy, phallic eggplants.
In “The Belly of Paris” Emile Zola describes the parisian Les Halles market. A huge
exhibition presenting marketplaces in the 19th century oil painting was part of La
Triennale di Milano 2016. Marketplaces also make life less harsh for the poor and
homeless ones, a market either ensures a meal or gives a chance for it due to sales
and mercy of vendors and buyers.

IN T ERL A NGUAGE

In “The Wedding that Was Not”, a significant work of mine created in 2015 and
based on the drama written by Stanislaw Wyspianski, I fed not only the theatre audience but also the homeless and accidental spectators. It was crucial to establish
a certain kind of relationship with the audience who, at the end of the the action,
that lasted for a couple of hours, was invited to eat the set. At the Quadriennale
in Prague and in the Centre of Contemporary Art in Warsaw in the square in front
of the Theatre Institute I treat the guests and share the food in a manner similar to that of Rirkrit Tiravanija. In 1992, in the gallery 303 in New York, Tiravanija
created an improvised a cantine in which he served his guests. He later repeated
this experience expanding it into a vast scale event on the second floor of MoMa
where throughout the whole January and some part of February he was serving
free everyday Thail meal to everyone who wished to have one. The motto of his
action was: Eat and socialize! In 2012, Rirkrit Tiravanija was invited to transform
the Nave of the Grand Palais in Paris into a 12-hour public banquet hall, open from
noon until midnight of Saturday - the 7th of April. Straight long wooden tables present a rather modest menu: a single meal of Tom Ka soup in enormous boilers and
bowls - that’s the installation „Soup/No soup”. For the “The Wedding that Was Not”
we made huge amounts of pickles, bread, vegetable dishes. The preparations were
taking place in harsh conditions and the pace of dishing the food out was rapid; the
“wedding” attracted a lot of interest and it was getting more and more fired up. The
number of homeless people that mingled with the elegant theatre audience was
huge and brought me joy and I strictly forbid the security to force anyone out and
I served every single guest by myself. With this seemingly simple piece of relational
art that was verging on conceptual art I invited the participants to engage in contact with the visual piece, but also with other people sharing the meal and with me.
This mode of experiencing art differs strongly from admiring paintings exhibited at
a museum or sitting at a theatre; you are not simply looking at art but you become
part of it - the act of eating makes you participate in the artistic gesture and at the
same time transforms you into material. You put the edible objects from my other
works into your mouth, chew them, they become part of the spectator just like flesh
flavoured ice-cream “Flesh Flavour Frost” from 2011, objects from “The Chemist’s”
2012 and edible fragments of my installation “Boreas” made of food that stimulated
lungs’ work. My works often include also such processes as: listening to music, interpersonal interactions, sharing the meal. I consider these processes to be the key
to culture. The user who previously functioned as a passive spectator now turns
into an active participant of the “social sculpture” and of the concept of otherness,
mutual acceptance and peculiar nomadism with an element of random meetings.
In my works a well-fed townie can share a meal and a moment of warm exchange
with a flaneur. Meeting becomes the meaning of this work, it becomes an experience that blurs the difference between art and life. The very idea of my installations
calls into question both the high status and the form of an art work. It also subverts the traditional borderlines existing between sculpture, painting and the mode
of communication on the line artist-spectator-participant. Furthermore, the idea of
my installations enables the artist to be a naive idealist - you can show your socially
sensitive face and grant the meal the possibility of fulfilling its conciliational function
in an unconstrained way: this is exactly what happened during “Written in Bread” a one-day event I created together with the City of Sopot and the Polish Institute in
Tel Aviv. This work was divided into three stages circulating around various aspects
of the culture of bread-making o the international, national, personal and local level.
The project enhanced a process of investigating relationships between the types
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nacular buildings; it can be lyrical, emotional, it can spin the yarn of urban legends
and distorted fables, but it can also make statements, documenting everything
meticulously, testifying to its time and its people. I wrote about it an essay City.
A Hyperballad published in Prototypowanie przestrzeni, Państwowa Galeria Sztuki,
A KuKu Sztuka, Sopot 2017.

You wait 10 years for the vessel to ‘mature’ and start exuding the aroma of fallen
flower petals and conifer needles that had been mixed with the clay so that the
miso absorbs the breath of the earth it comes from and is ready to be used in
doenjang soup.
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of bread baked in Poland and in Israel with the use of homemade sourdough. This
process led to gathering a separate collection of sourdoughs (the so called Museum
of Sourdough) that presented the idea of the quickly baked immigrant bread (matzah,
flatbread). Together with the participants of the project I would knead the dough, wait
until it rose, bake it, clean, assort things, wash the dishes, hoover, treat the guests,
invite them, call for them, wipe. I also had to tend for the fire in the specially designed
furnace not to die out. I would breed sourdough and share it with the guests, I rolled
the dough, burnt challahs, talked with people, packed bags with food that was to be
taken home by them in order to let the day’s experiences and reflections put forth
rich and fleshy buds. Together with participants of the project we tried to answer
several questions - what is written in the Polish bread and what in the Jewish one,
what kind of memory, tradition, identity can endure wars, exile, immigration? What
sourdoughs are stronger than death, hostility, oppression? In my work I am trying
to enter into a more empathic relationship with the spectator. I don’t treat him as
a passive observer or an intruder: rather, I see him as a discourser. The affective
turn and the recent focus on social autopsy in the field of social engagement are
an expression of our attempt to communicate with each other using the so called
universal experience as a point of reference. I see no reason to postpone the confrontation, stigmatise the confessional character of a work of art, hide behind the
screen of irony problematic emotions banished and placed outside the margins of
fashionable attitudes.

MAP OF A SPECIFIC TERRITORY
I find the trace of your teeth in my city.
I find the trace of your teeth on my arm.
I find the trace of your teeth in the mirror.
Sometimes I am a hamburger.
(...)
First layer: skin.
Second layer: blood.

TERROIR

Fourth layer: soul.
And the trace
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Contemporary gastronomy uses plates to paint landscapes rooted deep in the
ground: because local cuisine is in fashion, the cook - just like the contemporary
artist, who is nowadays required by art not only to be technically skilled and to possess aesthetic sense, but also to grasp the context in which his work is being created - he or she has to carry out a research of the circumstances and surroundings
in which the meal will blossom. What you have on your plate is signed by the place
and time; the way it is served, the garnish, complements these two coordinates.
We emigrate, we travel, we are tourists, present as a global palate we transmit local
palettes/palates* further into the world in an age of noisy culinary conversation: in
TV shows, on blogs, in gastronomic contests, watching celebrity chefs compete. The
landscape changes, traditions change, we disseminate ourselves, feed each other.
The relationships of palate and city depend on how deeply we are integrated with
places and habits.
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Third layer: bones.

Belonging to a place is not a simple thing. Kitchen has always been an intimate
expression of what is given to us in the local land, geology, climate, soil microbiology, a reflection of the terroir. There exists a logic of the earth which feeds us
here and now, at this particular time, with this and not something else. Water and
sunlight which, hotter and brighter in some places, darker and cooler in others,
finds a reflection in plants, seals flowers when they seduce bees, and leaves its
trace and colour on the different varieties of honey. There is a pasture replete with
lavender in the south of Europe where cows produce milk so rich in essential oils
that you immediately recognise where the curd came from. Somewhere else, in
far-away Korea, local clay rich in iron and vegetable remnants is used to make
onggi containers, traditional vessels for fermenting soya beans to make miso paste.

is deepest,
deepest.
Marcin Swietlicki McDonald´s

Site-specific art is artwork created to exist in a precisely chosen place, in conditions
dictated by the place and by the surrounding landscape, the natural, architectural,
as well as the cultural and social one. By intervening in the urban fabric the artist
attempts to disclose the disguised matrix of the place and reveal its meanings’ nuances. If the object, installation or performance is taken out from the space in which
it is rooted, it will loose its substantial and essential part of meaning. Following
this concept I created my work “The Table” presented at the Narrations Festival
in 2012. Painting traditions were my point of reference, but I attempted to venture
far beyond the realm of the a flat image. In one of the backyards in the oldest part
of Gdansk on Czopowa Street 11, I created a non-existant, non-active feast: a big
table for twenty people covered with a white starched tablecloth piled with robust
swags, fish, bread, lemons and dishes - a citation from still lifes of the 18th century.
The table was arranged in such a way as if the banqueters have just finished eating and abandoned their plates and designated seats. The table is meant to show
what has been left of their presence and to register the slowly decaying left-overs,
the deteriorating landscape after an orgy; the table is meant to comment, with its
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I began my research with studying the still life and the moral history of Gdansk.
I wanted to be able to create a banquet which would grasp the spirit of the times,
would be able to stimulate the senses, engage the spectator in the game of allusions and associations, introduce imagination into a context in which “the feast
has been thrown”. The senses of sight, smell, and hearing – as, beside the
taste buds, also the sounds, textures, and colours constitute the components
of eating – are drawn into the installation, breaking the spell over the space like
amalgams of emotions and nostalgia. Both the space of a particular place and
in the memory.
A different work of mine situated on the opposite pole of scale and dimension - in
a small desolate kitchen of an unknown flat, in 2013, I placed a minute subtle work
entitled “How Much Sugar?” presented at the “Museum of Curiosity” exhibition within the framework of the European Night of Mueums. The object - laced tablecloth
made of sugar placed on a table in a desolate flat at Berger’s Villa in Sopot. A couple of glasses with some tea left in them standing in the sink which is no longer
being used for washing. Air is filled with dust.
Minimalistic and intimate intervention into a dead nest that has no dweller. Another
of my works is equally small-scaled: “Drugstore” from 2012 was located in a small
shop on ul. Biskupia 4 [4 Biskupia St.] Mr G. used to sell his merchandise. I called
the project "Drugstore" because I wanted the objects, created specifically for the
Streetwaves festival and only for these particular interiors, to comment with their
presence on his past life, to restore the imagined memory of the aromas of this
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place, and, following the site specific conception, to correspond with its matrix
within a new sensual dimension. Fully edible installations – “Lavender Zoom” and
“Patchouli Zoom”, the amalgams of emotions and nostalgic stories locked in taste,
literally breathe a fresh, “soapy” spirit into the place: finger biscuits, candy-floss,
muffins, that look as if they were taken directly from the display of a craftman’s
soap-shop, patchouli and lavender flavoured.
Patchouli may be used as an antidote to inflammations; it can make you feel relaxed; it can help to get rid of headaches, stomachaches and diarrhoea. Personally,
I most appreciate patchouli as an aphrodisiac and a warm heart of perfumes. This
is what hell and sadness smell like, as well as swamp and wet ground – perversely
fresh at first. A wet forest covered with a mould of mist, with tangled mushroom
spawn lurking underneath in the darkness; crashed black pepper. If, as they say,
Krishna lives in this fragrance, it is probably Him who exudes the waxen, oily body
of the fragrance. Patchouli brings back the picture of an old, gloomy chemist’s in
Lisbon 10 years ago, with B. buying a bottle of thick, amber liquid for me. Lavender,
in the Middle Ages lavender symbolised Holy Mary.Lavender soothes pain, helps
you fall asleep, stimulates digestion, as well as having antiseptic and diuretic properties. Apply the oil, identified with Her balsamic, spiritual love, where needed: it will
cool, soothe the inflammation, refresh – just like the first lavender oil was the base
for 19th-century English colognes in the malarial heat of India.
It is too holy for me. And I do not seek the calm.
In the culture of the West, funded on Christian values, personification or materialisation through form plays a major role. Almost immaterial white devoid of a form
constitutes its reverse.
In one of my works from the series entitled “States of Matter” I investigate possibilities of creating an extract of reality, I am looking for emptiness in a seemingly rich
table, piled with dishes; yet, it does not feed. A table which enters another emptiness: that of an abandoned, unemployed, wasting away, closed, beautiful place of
trade in meat and vodka. This is, through the context of its function, a key place for
the whole undertone of this work. In an old closed butcher’s shop ornamented with
prewar decorations I place a passive table that does not provide any opportunity
for intervention, consuming, feast. A table of distant thirst, set with the ornaments
of dishes but, at the same time, inaccessible, defending itself against consumption,
covered with an immobile voile, a membrane of white wax.
I invited absence to manifest itself not through the remnants of life or motion, remnants of a feast that has already ended, a feast that left traces on the plates, stains
of the tablecloth. Not through absence, which contrasting with the movement of
being discloses a lack and makes one sense the process of disappearing, vanishing and void that is a misty memory of what it erases. I invited absence to manifest
itself through the lack of taste, smell, colour, sound, temperature. Silence. Fast.
Abstinence. Purification. Asceticism: craving and refusing.
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sheer presence on the past life, to restore memories of fragrances accompanying the place, and, following the site specific concept, to correspond with its matrix within a new sensual dimension. The cascade architecture of the dishes, most
of them fish, falling down to the ground, is reminiscent, both in presentation and
construction of the composition, of the selected still lifes created in Gdansk in the
17th century, stored in the Department of Historical Art at the National Museum in
Gdansk. I draw my inspiration from the 17th century because this is when Gdansk
had flourished. Between the Thirteen Years' War and the subsequent Swedish
Wars Gdansk was developing excellently: it earned handsome profits from trade in
amber, grains, and wood in exchange for colonial goods, salt, and herring. There
were relations with the East, the Low Countries, and Venice. In the rich 17th century
Gdansk Art started developing. There were more and more painters, writers, sculptors, and scholars. A lot of artists came from the Low Countries, which resulted
in the “northern” character of the Gdansk art and architecture. The colour scheme
of the table is symbolical - saffron in all the richness of this shade, just like the
most popular spice of the Polish cuisine of those times, as states the first Polish
cookbook from 1682, “Compendium Ferculorum”. The cuisine also had a religious
dimension: there were as many as 200 fasting days a year in the 17th century in
Poland - hence so much fish in my three-dimensional painting. Anxiety caused by
this surprising absence, sensually experienced by a spectator/passer-by; the sense
of loss, lack; struggling with themes of finality; the horror of passing, universally
trickling from the space of the city to the space of personal memories; and, at the
same time, paradoxical agitation; resurrection of a place by means of stimuli which
also find resonance in every single spectator/passer-by nowadays: such are the
goals of the installation.

Absence that takes life’s place is one example of a void. Waste excreted as a result
of buildings' metabolic processes is another: a non-place. A staircase, a lift shaft,
porches, corridors - according to Marc Augé these are “non-places”; they neither
belong to anybody, nor are they tamed, but rather, orphaned and unregistered.
“Non-places”, that’s exactly where I located my work “Boreas” - in Helena
Modrzejewska National Stary Theatre in Cracow: I used places suspended between the key spots for the functions of the theatre, which the audience has no
connections with, and which are used by the theatre employees mostly as necessary means of communication. This site-specific work consisted of several
elements: intervention, multi-sensory objects, and performance. It was inextricably linked with rather unusual places such as the rooms connected with
technical background and the labyrinth-like staircases of the theatre, the access to which was granted to the audience. According to Marc Augé, staircases and corridors are perceived as ‘non-places’ which do not belong to anybody,
which are not tamed, which are suspended. I seem to subconsciously perceive
the Modrzejewska Room (Sala Modrzejewskiej) in a similar way: museum-like, often empty, untouchable. We do not meet two individuals dressed in the exact same
way, neither do we see two identical buildings. Both a body and a building have
a characteristic construction: a skeleton, eyes and windows, nervous system and
a network of electrical wires, veins of a rigging system, breath and air conditioning,
portrait – a face and a group portrait of the faces of the cast, skin and a tissue of
bricks. Body and building as a field, area of struggle between different energies and
forces, as a vessel holding that what is crumbled, incomplete, or too exuberant, that
what pours over the edge of the stage with a hiss, and what is uneasily not enough,
too slim.

feels and appraises the surroundings with his or her own body. Think of the taste of
food that stimulates the work of the lungs, aromas inhaled by the audience, touching the moving air, hearing.
In one of the corridors the spectator is being tugged, touched, pushed around by
the powerful stream of air coming from large air fans placed in such a way to blow
directly into viewers faces, from my hiding place I keep observing bodily reflexes,
people covering themselves, resisiting the air blow, their irritation and discomfort.
In Modrzejewska Hall the spectator is participating in Steller’s performance, he is
watching her as if she were a painting: her dream, her consciousness states signalled by discreet movements, he can hear Hildur Guðnadóttir’s cello at the same
time inhaling the scent of flowers, which becomes unbearable after a couple of minutes, the smell of flowers that are same species as those in the fresco tattooed on
the wall’s skin. On the opposite side of the room he can see two oil-covered bodies
of wrestling athletes, rhythmically hitting the rubber mattress drums of wet, hard
bodies, the hot odour of men’s changing room.
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NON-PLACES

Staircases, waiting rooms, corridors, all of these spaces were opening in front of
the visitors offering a synaesthetic experience, engaging all of the senses. They
were opening in front of the visitors because every significant experience of architecture is multi-sensory: qualities of space, matter and scale are measured equally
by the eye, ear, nose, skin, tongue, skeleton and muscle. Architecture strengthens
the existential experience, one’s sense of being in the world, and this is essentially
a strengthened experience of self. Instead of mere vision, or the five classical senses, architecture involves several realms of sensory experience which interact and
fuse into each other. says Juhani Pallasmaa in The Eyes of The Skin

GIRLY SCENTS
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Boreas was a mythological God of North Wind. Gust, ventilation, inhaling and exhaling: all this, if done correctly, gives an actor strength for voice emission. Metabolism,
oxygen, respiration, gas exchange through body membranes and cells: means
of survival.
Anna Steller, actress expecting a child, was invited to participate as a visual metaphor of breath, inspired by a fragment of Hieronim Bosh’s painting “Garden of Earthly
Pleasures”, in a minimal, almost conceptual study in harmony with the twenty-fourhour rhythm. The idea of ‘being here and now’ has been visible in Anna Steller’s
works; what is crucial is the intense presence, studying the state one in and recycling it into a story told by the micro movements of the body, without trying to seduce
the audience and without giving the spectators any ready solutions.
The whole realisation of Boreas was based on the phenomenon of synaesthesia,
which I have used in my art for 6 years believing that a person always and ultimately

I want to compose images using gestures I discuss here and I want to compose
them in the realm which cannot be easily accessible - the realm of imagination and
memory. I want to compose images not just in certain places, but always in relation to them. In November 2012 at the Gdansk City Gallery I opened my individual
exhibition entitled “Absolutes”. I presented synthetic smells of food that I produced
myself. The smells were being excreted by diffusers. The Gallery is located near
a district called Dlugie Ogrody that until the middle of the 19th century two times
a week functioned as a market place.
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My goal was to create a sensual illusion of standing near a large amount of fresh
fish, fruits bulging with juice, shrivelling and withering flowers.
There were no visual stimuli, sensations were to be aroused only by the smell. An
absolute, something clear, a phenomenon that is unconditionally ideal and that
does not depend on anyone, primary, perfect. In perfume science: absolute oils,
superbly distilled, extracted from the crushed flower essence.
When an emotion takes on form - it gets a state of matter, sometimes it liquifies and turns into sweat, blood, tears. My initial thought when working on
this project was that emotion also needs location, a point on the map, a habi-
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To touch the edge of the theatre’s body, then to cut the skin, to penetrate its membranes, to cut even deeper, into the liver, lungs, alimentary canal, and to emerge on
the face (now our stage) through the inside of an eyeball. To travel around organs
that work symbiotically: such a walk is uncertain, irregular, slippery, but also tenacious, constant - like working on a spectacle.

Our toes, our noses
Take hold on the loam,
Acquire the air.
Nobody sees us,
Stops us, betrays us;
The small grains make room.
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tat: an indispensable element of the installation. I am trudging through the high
melting snow drifts unwillingly, I am cold, I am trudging to get to Dolne Miasto
to the closed old school of nursing where my father used to teach. It’s January
and in April, I will present in that school at the Znikajacy Klub (The Vanishing Club)
an exhibition my installation called “Wallflowers”. The interiors of the school, for
many years having been degraded by the seasons of the year - the inevitable anarchy of the forces of nature; their walls continue overgrowing, swarming, swelling,
corrugating, they are a shelter for organic formations and a rich deposit of the musty
smell, dust and dampness. I hang there a couple of dozen lilly stems with hundreds
blossoming buds bursting with thick oily aroma. You can smell it the moment you
enter the building, you can follow this smell, it’s like an arrow in the paper hunt.
The girly presence of female students that permeated into the walls of the building.
Serve, soothe, nurse.
A costume, a cap: a uniform, work. Tits, legs, butts. Skirts, hair.
I took a note:

Soft fists insist on
Heaving the needles,
The leafy bedding,
Even the paving.
Our hammers, our rams,
Earless and eyeless,
Perfectly voiceless,
Widen the crannies,

„lilly:

Shoulder through holes. We

I am ashamed,
I dream,

Diet on water,

wait for spring,

On crumbs of shadow,

haven’t done anything yet,

Bland-mannered, asking

haven’t done it yet”
wallflower

Little or nothing.

a shy, lonely person at a party, in the disco, standing by the wall, no one wants to

So many of us!

dance with her

So many of us!
We are shelves, we are
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Szapocznikow wrote. Bodies that sense the reality and bodies composed of words
give us a promise. My site specific works are immersed completely in the places
in which they happen, rooted in these sites. I use human senses to draw places,
buildings, the ground in areas that hide their numb turths, files of memory becoming
more and more pale. These places are not white cubes but rather, culturally loaded
points on the city maps that are overgrown with textures. Sometimes these places
are accursed manors or wastelands, unwanted districts, evil neighbourhoods. They
are organism, bodies that just like people express their wierd states, twitches, motions. What I do is a specific DIY, I make art out of other people’s leftovers, I do it
in someone’s garbage, in closed and untamed places. Where I cannot write nor
speak, where the word fails me and where places “have gone out of their senses”,
I restore these senses to them. Some of them allow me to read them, others make
their stories secret and allow me to spin my own ones.
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MY FOOT’S IN THE DOOR
Sylvia Plath
Mushrooms
Overnight, very
Whitely, discreetly,
Very quietly

Tables, we are meek,
We are edible,
Nudgers and shovers
In spite of ourselves.
Our kind multiplies:
We shall by morning
Inherit the earth.
Our foot’s in the door.
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I am looking at a portobello mushroom the size of a side plate and I find myself
thinking that mushrooms are one of the most beautiful wonders designed by nature.
Oh, those smart pleats and fans under the cap are like slips discreetly tempting
from under skirts. The ruffs of gills – like Issey Miyake’s gowns – indicate edibility
and harmlessness (with a few exceptions); the surface feels like the camembert
rind or human skin and the smell, oh, it is sensuous, mossy, damp, and organic. On
the one hand, there are expensive morels (protected in Poland) and luxurious, rare
diamonds in the form of black and white truffles – an ounce of heavenly taste that
costs a fortune. On the other hand, we have oyster mushrooms, as massive and
fleshy as pork chops, and a commonly-available champignon growing on a bed
whose specific name I dare not say directly for fear of stirring up our abashed,
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“Human body is the most sensitive and the only source of all joy, pain and all truth”Alina

The almost indescribable taste, the taste that takes on an even greater intensity when mushrooms are dried for a traditional Christmas Eve soup, raviolis or
fasting cabbage. Polish cuisine has always been multicultural; traditions migrating between regions. Now, the mushroom soup is a traditional dish of the Lesser
Poland while cabbage and mushroom pierogies have become a classic dish in the
10
Podlasie .
I like looking at the photographs of John Cage leaning over his kitchen table. I have
managed to find a few of Cage’s recipes in a brochure on macrobiotics, a diet to
which Cage was introduced by Yoko Ono. This great artist was not only a composer, visual creator, mentor, and a writer, but he was also a fervent mycologist,
vegetarian, and a member of the New York Mycological Society. The John Cage
Mycology Collection is held at the University of California Library. In Poland, we
pick only 10 out of 200 edible mushroom species, Cage, in the era of the Great
Depression survived thanks to mushrooms growing near his house.
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Twice – first as part of the Lublin Open City Art Festival Estrangement at the Ośrodek
Rozdroża, and for the second time during the Festival SLAVNESS INSPIRATIONS
2018, at the TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin - I presented the
work Super / Natural, a piece where I made fungi my material. The title’s meaning:
not of this earth, points to the direction of something utterly new, an unexpected
element appearing in a familiar, frequently seen spot in the Old Town of Lublin;
on the other hand, as two separate words, it indicates natural origin - genuine,
self-sustaining and wild. This is the kingdom of fungi: invincible in their ways of reproduction, nutrition and breathing. In her poem Mushrooms Sylvia Plath uses this
metaphor to camouflage a subtle, but strong feminist manifesto - she is on the side
of those who, in spite of oppression - being invisible - silently prepare a revolution
in order to finally regain their silenced voice and their territories. The “underground”
populations represented by fungi shall gather energy, lift their heads and “take
over” the world regaining their position. The curator of both festivals, Aneta Szyłak,
wrote about the work:
The figure of personification has a deeper dimension: mushrooms’ DNA
matches closely the specifics of human DNA. Fungi growing among architecture are a vital superorganism. They are life itself, a biological form
which actively grows over a bedding penetrated by the yet unfathomed mechanism of mycelium expansion, creating unexpected forms independent of
the artist’s will. The installation obtained its full form two weeks after the opening of the exhibition, and gradually disappeared: mushrooms and whole elements of mycelium were taken by the city residents to their homes, which
created the intended result of the artist’s further interaction with the viewers – uncontrolled, anarchist, and perversely taking place in vicinity of a symbolic seat
of power - the castle.
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J. Brach-Czaina, Szczeliny
istnienia (Crevices of Being),
eFKa, Cracow 1999.

A MENTOR AND A MOTHER HEN
Anna, the daughter of Theresa, the granddaughter of Salome, the great-grandaugth11
er of Helen and Eve .
At the age of 19 I have made a definite decision that I will not deliver any offspring to
carry on the line of my family. But that doesn’t mean that I dislike youngsters: in fact
I do like the young ones. My grandfather, Stanislaw Krolikiewicz, worked as a Polish
language teacher at the junior high school in Aleksandrow Kujawski before the war.
My grandmother Salome had been teaching the basics of writing and needlework
to young peasant girls. My great-uncle Bielecki - a kulak - founded a public library
in Siedlce composed of his private collection of books; the library is functioning up
until today.
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10
A region in the eastern part
of Poland

Nevertheless I have never felt that the educational ideals are running in my blood and
pulsating in my veins. To educate someone, in the 1990s I was too shy for that and
I’d rather stand quietly assisting those who were teaching in the Faculty of Painting they were filling the room with their powerful personalities, corrections, anecdotes and
systems of commandments. At that time I also couldn’t have been able to say much:
I still believe that what I communicate to students in the form of comments and
corrections can be justified only by my own experience in drawing and experience
in the field of art I cultivate. I feel justified, since neither King Salomon, nor I, can
get water out of a stone, therefore I firstly take care of my personal intellectual and
creative hygiene and later on I hand out to others what I have and what is healthy,
thought-over and crystallised.
In 2001 after I had finalised my doctoral thesis it took me seven minutes to decide
about signing the contract with the Bilkent University in Ankara, where for two
years was teaching drawing, illustration, colour symbolism and I was also responsible for carrying out seminars at the Department of Art and also at the Department
of Graphic Design. I had a feeling as if I’d recovered my voice there; I’d be a teacher - for the first time in my life working independently - I straightened my neck and
held my head up high, I had 80 students. All of them have been in my life up until
today, I keep in touch with them, we keep writing to each other, I know who is getting married, who is having babies, who is where and on what kind of career path.
After 2 years of living in Ankara, living which at the beginning was very lonely and
hard but later became blossoming and filled with both personal and professional
satisfaction, I returned to Poland to continue my career at the Academy in Gdansk.
I returned to my previous post, returned to being a dependant assistant of a professor, knowing perfectly well that I am support staff assigned to Him and not chosen
by Him. For many reasons I were not a perfect assistant: at that time I was going
through a severe personal and health crisis.
In the autumn of 2010, the dean prof. Krzysztof Gliszczyński and the Department,
despite the crisis, put me in charge of the newly formed Fourth Drawing Studio.
This name has somehow stayed with me ever since.
I do not have any message on the level of prophecy for anybody in the Fourth
Drawing Studio. I do not see myself as smarter than others, but, because of my
age, I did – sometimes successfully – fill more sheets of paper with drawings than
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Puritan thoughts about excretion. How fascinating are all these structures, pores,
ridges, teeth, creases, tucks, pleats, reliefs and wrinkles? How fascinating is the
number of shades of white, or other colors such as umber, burnt umber, yellow
ochre, purple and brown ochre, tempting shades of red, blue, azure, pink, yellow
and all the powder mold, which is a fungus as well? The richness of forms that
come to life in such difficult conditions as dampness and darkness is, to say the
least, enthralling.

My only didactic method, if you can call it that, way is encouraging my students
to go beyond their safety zone, pushing them out of the territory of skills they had
gained so far and had been complimented on. All because I strongly believe that
every success is a result of a previous failure which has been then thoroughly
examined and understood, and that a success is not born on the infertile soil of
comfort. This is why it is essential to test out different solutions, to practice often
and fast because the potential mistakes should appear often and fast (I strongly
emphasise direct contact with students and require their attendance in classes).
In the Fourth Studio the experience without which, as I believe, you cannot earn
your own handwriting in art, will be more important than an impressive final exhibition. I am very demanding of myself and also very generous when motivating the
students. In fact I mainly stand, watch, listen and wait, I also tend to be good at
protecting their falls.
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I choose traditional methods and find that there is no nobler fight than the grate of
the black coal on the coarse white of paper – and this is what I want to promote in
the Studio, including the wide range of experiences that the students had gained in
other places – from design and intermedia to painting and graphic art. I believe in
pencil, ink and gesture as much as I believe in preaching the sense of expressing
oneself through drawing to the stern and ruthless listener that is a young person.
Once a term I present to my students and two assistants, in a private studio how
much I had recently accomplished, what I had read, where and how I had arranged
the finished exhibition, and where, in the darker zone, live my own doubts. This is
because I also believe in transferring one’s passion via osmosis as opposed to an
infallible lecture ex cathedra. I do not grant myself the right to be infallible.

A nna K rólikiewic z

Working with young staff brings me a lot of joy and teaches me a lot. Since the
very beginning of my work at the Fourth Studio I am being assisted by Marcin
Zawicki (PhD), the following trainees have also cooperated with me: Anna Reinert,
Daniel Cybulski (PhD) and PhD candidates - Agnieszka Gewartowska, and
Magdalena Pela.
I try to, sometimes guide and sometimes take on the role of a caretaker: I follow, at
times with better and at times with worse outcome, the example of Professor Hugon
Lasecki who, for me personally, has been the most important teacher, although
I am far from having His knowledge about drawing and painting but at least I know
where I am heading. I also have no trouble with drawing inspiration and wisdom

THE END (NO END)
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from my students: a number of them were for me a solid pedagogical challenge,
watching over them until the very end of the graduation process I assume to be my
responsibility, whereas taking harsh lessons I see as my privilege.

It’s true that I have used error, lack of precision, imperfection numerous times in my
work, but then I was focused on the invisible reality, I tested solely the tools used to
perform the work, including my body and mind - measuring instruments, I mean (…) –
from a text accompanying the solo exhibition Random Straying, written on 1st March
in Sopot by Prof. Witosław Czerwonka, one of the few tutors I find truly important.
The language as such, as well as writing, can be a form of communicating within the
society but it also has the capacity of liberating the subject and the emotions: I have
experienced this fact when reading and writing my own texts such as, for example,
this summary of professional accomplishments. What I find engrossing is not just the
practice of taking notes but the process of continuous re-writing oneself anew, deleting, wiping off, camouflage and disclosure, outlining, building up self-awareness,
defining oneself in the language. My memories are my files, my works resemble me
more than I resemble myself, and that’s the reason I often hide behind them - these
hearsay statements by Louise Bourgeois resonate strongly with me. I created one
minimalistic, intimate, introspective work without a title, without consistence, without
volume, work that was presented within “Alternativa - Damage and Loss” exhibition
- being at the same time present and absent to such an extent that art magazines reviewing the whole event left it out. With this work I also attempted to test the limits of
intimacy of a text that appears in the space of an institution - I did so by dedicating
a fragment of Rafal Wojaczek’s poem “Martwy Sezon” (The Dead Season) written
on the window to my dead Father. From the visual point of view this work embodied
a precarious balance between the loss of substance, leaving the field, withdrawal
and discreet presence. This work did not take up a lot of place in the exhibition
space, it had no weight, no height, no volume and it needs no pedestal. One would
read the letter only because it was stealing with its width a couple of illuminance
units of light that passed through exhibition hall: one read the letter via absence
and it was about absence. Seeking within the performative aspect of the language
and in the mouldable character of poetry I took the risk of being honest, and this
honesty materialised itself in the text and in that way I voiced the affect: in language
and in image.
The art I currently cultivate challenges me to a duel, it confronts me and it poses
questions that demand honest answers from me, and I often make my steps intuitively, in the dark. Where does trustworthiness or honesty end? Where does the
private end and the political begin? What is the borderline between egocentrism
and transgression of personal limits? “You have to touch a dead body, hold it in your
hands, and then the world will maybe flash in front of our eyes for a moment”, says
Jolanta Brach-Czaina. I was lucky and it flashed in front of me, lit my way.
The genuineness of experiences, the unity of the subject and the object of the description and its accuracy, constant “testing things with oneself” (in Białoszewki’s
words) and not only witnessing life, but fully participating in it. Perhaps with a pinch
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those younger than me. As a result, the Fourth Drawing Studio is open to diverse
artistic attitudes of the students and their ideas for their own development. The
opportunity to work with a model, to confront the drawer with an arranged space
or a premeditated situation, as well as confrontation with experiences gained over
the years within the discipline understood in a classic sense constitute the foundation of the Studio programme. We discuss such qualities as composition, rhythm,
chiaroscuro, space, proportions. What I find particularly important are the processes, all that happens in the studio on the plane of experiment where it is all about
the risk, if only stemming from technical difficulties, and where you are not sure of
anything. The creative process makes the dialogue we carry out with ourselves
gain form (preferably via a line on paper), and we thus become more courageous
and at the same time we reckon with the risk of failure.
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of lyric, sneered at by modernity and netiquette with their flatulence after devouring
all the answers, but precise lyric, based on concentrated experience of every detail
lived, on careful listening, forming cadres and taking notes of everyday epiphanies.
No assessment involved, no pathos or sentiment – the unrolling drama of taming,
familiarizing, fitting oneself within the inevitable. Let others search high up, I search
down here, in the piles of my surroundings. I am awake to the danger of falseness
as well, for it is strongly associated with private spaces. A comprehensive project,
risky perhaps, but stubbornly searching for evidence that un-living is less powerful than living itself - than happiness, shameless experiencing, daringly crossing
borders, tirelessly working. The faith that Thanatos, despite all the recent funerals,
ends up defeated by Eros – and I am on his side, in case you were curious.

Ewelina Jarosz

Uczta Babette"
"
w czasach atrofii
społecznych więzi

Często elementem mojej pracy jest proces: słuchanie muzyki,
interakcje międzyludzkie, dzielenie się jedzeniem, które traktuję
jak klucz do kultury. Z biernego widza użytkownik staje się aktywnym
uczestnikiem „rzeźby społecznej”, idei odmienności, wzajemnej akceptacji,
osobliwego koczownictwa z elementem spotkań losowych.
Syty mieszczuch może dzielić stół i chwilę ciepłej wymiany z flanerem,
spotkanie staje się sensem tej pracy, staje się doświadczeniem,
zaciera różnicę między sztuką a życiem.
Anna Królikiewicz

1

1

A. Królikiewicz, Fascykuła, autoreferat rozprawy profesorskiej,
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2017, s. 16.

Był Dzień Niepodległości, Anno Domini 2017. Równolegle do warszawskiego Marszu Niepodległości, podczas którego z wyjątkową brutalnością zamanifestowana
została przemoc w stosunku do kobiet, imigrantów oraz grup mniejszościowych
w Polsce, w mieszkaniu Anny Królikiewicz w Sopocie odbyła się kameralna uczta
dla kilku zaprzyjaźnionych kobiet. Podczas gdy z mediów docierały obrazy pokazujące nacjonalistyczne, ksenofobiczne i rasistowskie oblicze części polskiego społeczeństwa, artystka szykowała ucztę o wydźwięku transnarodowym. Kolacja jej
autorstwa wpisała się również w ekologiczny trend Nova Regio Cuisine, ponieważ
przygotowana została z lokalnych produktów z pobliskiego rynku. Na stole znalazł
się prosty chiński bulion warzywny z pierożkami won ton z błękitnymi ziemniakami,
kiszonki, ser, pieczone marchwie fioletowe i buraki na hummusie domowej roboty, grzanki z rydzami i prawdziwkami, japońskie suflety warzywne na parze, kwiaty cukinii nadziewane kozim serem z buraczkami w tempurze, cytrynowa pavlova
z malinami i kwiatami jadalnymi. Mimo zamieszek spowodowanych przez marsz
nacjonalistów w Warszawie, atmosfera między kobietami pełniącymi różne role
w publicznym dyskursie kultury i sztuki była przepełniona życzliwością, tak jakby
niecodzienne potrawy, które za chwilę miały skonsumować, budowały konkurencyj2
ną dramaturgię . I chociaż nie było to planowane, w moją reakcję na przygotowaną
dla nas wykwintną kolację włączone zostały również głębokie społeczne niepokoje.
Moje ciało stało się medium, które odbierało symptomy chorobliwego społecznego
załamania, nieobojętnego dla procesów trawiennych, których częścią stała się wyrafinowana strawa w kontekście społeczno-politycznych zamieszek. Poprzez jedzenie
przygotowane dla nas przez Królikiewicz z integrystyczną energią, dotarło do mnie
wówczas wyraźnie, że uczestniczymy w procesie atrofii społecznych więzi opartych
na wartościach wolnorynkowej rzeczywistości. Jednym tchem można wymienić mechanizmy i zjawiska, które w postransformacyjnej rzeczywistości przeżarły polskie
społeczeństwo na wylot: antagonizowanie, zawłaszczanie pola, budowanie szklanych sufitów, przedkładanie indywidualnych ambicji ponad dobro wspólne, troska
zawężona do dobrostanu biologicznej rodziny.

2
Na temat związku jedzenia
z polityką w kontekście transformacji ustrojowej, konsumpcjonizmu czy narodowych
resentymentów
zob. M. L. Caldwell,
The Taste of Nationalism.
Food Politics
in Postsocialist Moscow,
„Ethnos. Journal
of Antrhropology”
vol. 67, issue 3, s. 295-319.

3
Pojęcie to pojawia się w tekście
Jörga Wiesela, który odczytał
nowelę Blixen przez pryzmat
transformacji kulinarnej tożsamości Babette – przejścia
od stylu kuchni francuskiej,
Nouvelle Cuisine, do Nova
Regio. Ta ciekawa perspektywa, dowartościowująca zwrot
ku produktom regionalnym,
rozpatrywana jest jednak
w kontekście jej adaptacji przez
włoskiego mistrza kuchni,
Massimo Botturę, właściciela
ekskluzywnej, otoczonej aurą
wyjątkowości restauracji
w Modenie, a przez to „karmienie biednych”, na które zwraca
uwagę autor, traci na społecznym znaczeniu i szerszym
odziaływaniu. „Kulinarny zwrot”
pracuje w tekście Wiesela na
rzecz przedefiniowania ekskluzywnego rynkowego produktu.
Zob. J. Wiesel, Babette’s
Culinary Turn [w:] Culinary Turn.
Aesthetic Practice of Cookery,
N. van der Meulen, J. Wiesel
(ed.), V. Bielfeld, s. 207-210.

4

K. Blixen, Uczta Bebette i inne
opowieści o przeznaczeniu,
przeł. W. Juszczak,
Poznań 2002, s. 67.

Pewnego dnia Babette wygrywa los na loterii, a pieniądze z tego tytułu postanawia
przeznaczyć na ucztę z okazji setnych urodzin pastora. Nieoczekiwanie przyczynia
się tym gestem do pojednania społeczności wyznającej surowe etyczne zasady.
W oszczędnej skandynawskiej scenerii prosty lud nadaje bowiem demoniczne znaczenie przygotowanym przez nią potrawom kuchni francuskiej, zupie żółwiowej czy
przepiórkom w sarkofagach z foie gras i truflami. Ostatecznie jednak uczta okazuje się sugestywnym, wieloznacznym i wstrząsającym społecznymi relacjami symbolem porozumienia. Warto jednak podkreślić, że w jej trakcie mieszkańcy wioski
spotykają się również z przedstawicielami uprzywilejowanej warstwy społecznej,
do której niegdyś należała Babette, ale także należy francuski generał, dawny bywalec „Café Anglais”. Ujawnione w efemerycznym akcie spożywania wspólnego
posiłku różnice klasowe i kulturowe zacierają się pod wpływem nieznanych wcześniej lokalnej społeczności doznań smakowych. Ponieważ dzieło Babette polega
na wprowadzeniu wymiaru zmysłowego w ideał powściągliwej, duchowej egzystencji, do zawodowej tożsamości szefowej kuchni – gospodyni dokładana jest kolejna
warstwa semantyczna. W momencie, w którym sztuka kulinarna zapośrednicza
pewien ideał społecznego ładu – unieważniający klasowe podziały oraz podważający kulturowe dychotomie (proste/wyrafinowane, zmysłowe/duchowe, ciało/dusza,
wizualne/smakowe, przyziemne/mistyczne, centrum/peryferie, kultura wysoka/kultura niska) – czytelnikom noweli i widzom filmu przedstawiana jest figura Babette-artystki. U duńskiej pisarki kuchnia nie tyle zatem po prostu łagodzi obyczaje, co
je aktywnie współtworzy.
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Ta figura podlega przy tym szczególnemu umocnieniu poprzez opozycję do reszty
społeczeństwa. W myśl filozofii romantycznej, Babette, choć zadeklarowana komunardka, w chwili uniesienia spowodowanego nieumiejętnością rozpoznania jej
kulinarnego kunsztu przez otoczenie określa siebie jako „wielką artystkę”:
- Jestem wielką artystą, Mesdames (…).
- Więc teraz już przez resztę życia będziesz biedna, Babette?
- Biedna? (…) Nie. Nigdy nie będę biedna. Powiedziałam paniom,
że jestem wielką artystką. Wielki artysta, Mesdames, nigdy nie jest biedny.
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My mamy coś, Mesdames, o czym inni ludzi nie nic wiedzą.
(…)
- Lecz wszyscy ci, o których mówiłaś (…) ci książęta i wielcy ludzie
z Paryża, których wymieniałaś, Babette? Przecież walczyłaś przeciw nim.
Byłaś z komunardami! Ten generał, o którym wspominałaś, rozstrzelał
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twego męża i syna! Jak możesz boleć nad nimi?
(…)
- Tak – powiedziała – byłam z komunardami. Bogu dzięki, byłam z nimi!
A ci, o których mówiłam, Mesdames, byli źli i okrutni, sprawiali, że był głód
w Paryżu. Uciskali i krzywdzili biedaków. Bogu niech będą dzięki, że stałam
na barykadzie i ładowałam broń moim bliskim! Ale, wszystko jedno,
nie wrócę do Paryża, kiedy tamtych już nie ma.
Stała poruszona, zagubiona w myślach.
- Bo oni, Mesdames – rzekła w końcu – tamci ludzi należeli do mnie.
Byli moi. Moje biedne panie! Panie nie mogą sobie w ogóle wyobrazić, panie
nie mogłyby uwierzyć, jak ogromnym kosztem wychowywano ich i kształcono,
żeby potrafili pojąć, jak wielką jestem artystką. Mogłam uszczęśliwiać ich.
4

Jeśli dawałam z siebie wszystko, im mogłam dawać szczęście doskonałe .

Ewelina Jarosz
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Niewiele osób chce o tym głośno mówić, ale symptomami tej choroby dotknięte zostały różne środowiska, w tym również feministyczne, z którymi się identyfikuję. Oznacza to, że nad piękną ideą biesiadowania przy wspólnym stole zaciążył spopielający
bliskość imperatyw rywalizacji, a wpisana na naszych sztandarach przychylność dla
Innego miewa charakter rutynowy, a przez to redukcjonistyczny. W efekcie także wśród
grup postulujących solidarność ze słabszymi mamy do czynienia z utratą wzajemnego zaufania oraz zanikiem międzypokoleniowych relacji.Ponieważ tego typu refleksja dopadła mnie w towarzystwie nowo poznanych osób, które ponadto miały
się ze sobą dobrze, w myśl hasła, że prywatne jest polityczne, uznałam znaczenie
okazanej przez Królikiewicz z lekkością i wirtuozerią dbałości o to, aby smak nam
3
nie zubożał. W sztuce gotowania dostrzegłam „gest społeczny” , a może raczej gest
społecznej odbudowy. Taki sposób myślenia swój literacki pierwowzór czerpie ze
znanej noweli Karen Blixen Uczta Babette (1950), na kanwie której Gabriel Axel
nakręcił w 1987 r. film o tym samym tytule. Tytułowa bohaterka, Babette Hersant,
przebywa na wygnaniu spowodowanym wydarzeniami Komuny Paryskiej z 1871 r.,
kiedy to zamordowani zostali jej najbliżsi. W Paryżu była szefową kuchni w restauracji „Café Anglais”, a na prowincji dalekiej skandynawskiej Północy stała się
gospodynią w domu córek duchowego przywódcy zwaśnionej protestanckiej sekty.

W makroperspektywie przygotowana przez Królikiewicz uczta regeneracyjna współistniała zatem z praktykami wykańczania wroga poprzez odcinanie ludności cywilnej
od pomocy humanitarnej obszarów dotkniętych wojną. Działa się równolegle do
sytuacji masowych ruchów dziesiątków milionów uchodźców na świecie, dla których kuchnia fusion znaczny coś innego niż dla mieszkańców uprzywilejowanych
obszarów, na których (akurat) nie są prowadzone działania wojenne. Zmieniam perspektywę ramowania osobistego wspomnienia jednego z moich pierwszych spotkań
z Anną Królikiewicz, ponieważ nurtuje mnie to, jaka jest najbardziej sprawiedliwa
forma przyjemności płynącej ze spożywania posiłków, których walory estetyczne
oraz smakowe przewyższają standardy strawy dnia codziennego. Bo któż z nas nie
lubi dobrze zjeść i wypić?
pl
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II
Spośród prac artystycznych Królikiewicz, powstałych po zwrocie kulinarnym7, który
w jej wypadku miał miejsce w roku 2011, interesują mnie te, w których wartość
postrzeganego w realiach sztuki posiłku wiąże się z gestem gościnności, momen8
tem społecznym i otwarciem na relacje z innymi . Wybieram te realizacje artystki,
9
w których multisensoryczność doświadczenia estetycznego , wyróżniająca sposób
jej pracy z jedzeniem, wykracza poza skomercjalizowaną kategorię food design,
wchodząc w interakcje z publicznością żyjącą na okruchach późnokapitalistycznych
społeczeństw, a zatem każdym, kto przerobił, przerabia lub dopiero przerobi lekcję
zawodu neoliberalnymi rytuałami konstruowanymi za pomocą sztuki.
Ten obszar w sztuce Królikiewicz wiążę przy tym również z feministyczną analizą
sprawczości kobiecego podmiotu, przez co rozumiem wzgląd w rzeczywiste, a nie
wyłącznie symboliczne przesunięcia wynikające z faktu przejścia artystki z pra-

Dane statystyczne na temat głodu na
świecie można śledzić m.in. dzięki
raportom Organizacji ONZ
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO),
<http://www.fao.org/home/en/>,
[dostęp: 17.07.2018.]

6

H. Welzer, Wojny klimatyczne.
Za co będziemy zabijać w XXI wieku?,
ze wstępem Z. Baumana,
Warszawa 2009.

7
Jak zauważa Felix Bröcker, na początku
tego zwrotu, który w świecie zachodnim
miał miejsce w pierwszej dekadzie nowego milenium, karmiona przez artystów
publiczność nie wiedziała jeszcze, czy ma
do czynienia z formą sztuki czy cateringiem. Idem, Food as a Medium Between
Art. Rirkrit Tiravanija’s Gastronomic
Installations [w:] Culinary Turn,
op. cit., s. 173.

8
Tę perspektywę przyjmuję w ramach koncepcji sztuki relacyjnej, która rozwinęła
się na kanwie kuratorskiej pracy i teorii
Nicolasa Bourriauda. Idem, Estetyka
relacyjna, przeł. Ł. Białkowski,
Kraków 2012.

9
Na temat zmysłowego charakteru prac
artystki pisze Marta Smolińska w tekście
Żarłoczne oko i widzący brzuch, czyli
o tym, jak rozzmysławia mnie twórczość
Anny Królikiewicz, zamieszczonym w tej
monografii.

10
Zdaję sobie sprawę z konwencjonalnego charakteru i ograniczeń mojej
perspektywy, która z konieczności musi
być propozycją rekonstrukcji sytuacji
recepcyjnej interesujących mnie prac.
Mam przy tym na uwadze, że badania
rzeczywistego oddziaływania społecznie
zorientowanych form sztuki, stanowiły
podstawowe zarzuty kierowane w stosunku do pierwszych teoretycznych ujęć
sztuki spod znaku „społecznego zwrotu”.
Tam, gdzie nie jestem w stanie przebadać
rzeczywistego wpływu społecznego prac
kulinarnych Królikiewicz (poprzez obserwacje uczestniczącą czy wywiady),
przełamuję „interpretacyjny autorytet”
poprzez konstruktywne
pytania i wątpliwości dotyczące tej
kwestii. Zob. M.A. Frances, The Dark
Side of Art’s Social Turn: Towards
a Discourse on the Impact of Art’s Use of
Social Forms Upon the Social, „Journal
for Cultural Research” 2014
vol. 18, No. 1, s. 25-43.

11
O pracach Duchampa i sztuce
awangardowej w perspektywie modalności czasu pisał Jean-François Lyotard.
Idem, Newman: The Instant
[w:] The Lyotard Reader, A. Benjamin
(ed.), Oxford and Cambridge 1989,
s. 240-249.

12
„Doświadczenie historyczne według
Ankersmita wyraża nasz stosunek do
przeszłości. Rzeczywistość tego doświadczenia ustanawia się w podwójnym
ruchu straty przeszłości (uświadomienie
sobie, że teraźniejszość nie do końca
zawiera rzeczy przeszłe i obecne) i jej
odzyskania (chęć przekroczenia granicy
między teraźniejszością i przeszłością).
Przyjęcie opozycyjnych osi biegnących
od teraźniejszości do przeszłości i od
przeszłości do teraźniejszości rodzi pełne
napięć uczucia cierpienia i przyjemności,
które stają się źródłem wzniosłości”. Cyt.
za: E. Domańska, Doświadczenie historyczne [w:] eadem, Historia egzystencjalna,
Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej,
Warszawa 2012, s. 56-57.

13
Dla Bourriauda przechodniość, elementy
formalnego nieporządku są potrzebne dla
podtrzymania dialogu i ruchu, przeciwstawiających się śmierci działa sztuki
w akcie kontemplacji. Idem,
Estetyka relacyjna,
op. cit., s. 56.

cowni malarskiej, tradycyjnie rozumianej jako uprzywilejowana przestrzeń pracy
mistrza, do kuchni, która dzięki wysiłkom feministycznych artystek uznana została
10
za pełnowartościową przestrzeń działań o charakterze twórczym .
Warto przypomnieć pionierską w tym zakresie, satyryczną pracę, Semiotyka kuchni
(1975), za pomocą której Martha Rosler pokazała, że nie tylko umysł artysty, ale
także przestrzeń kuchenna może być miejscem pracy konceptualnej i strategicznego działania. Pokazując postawę subwersywną w stosunku do abstrakcyjnej spekulacji, dokonana przez Rosler krytyka stereotypowo przypisywanych kobietom ról
i przestrzeni ich działania miała jednak swoje historyczne ograniczenia. W kuchni
i jedzeniu amerykańska artystka widziała przede wszystkim źródło opresji kobiet,
Królikiewicz natomiast, cztery dekady później, chce widzieć w kuchni okno na świat
w jego materialnej odsłonie.

III
Kierunek ku relacyjności i partycypacyjności poprzez działanie z materią jedzenia po
raz pierwszy przepowiadany jest w pracy Flesh Flavour Frost (2011), lodów o smaku
spoconej ludzkiej skóry. Z rosnącą świadomością artystka rozwija go w instalacji site-specific zatytułowanej Stół (2012), pokazanej w Gdańskiej Galerii Miejskiej
w ramach festiwalu Narracje, którego edycja poświęcona została duchom, zjawom
i fantomom. Stół jest dla mnie pracą rozpoczynającą argumentację na temat sztuki
partycypacyjnej, ponieważ oferuje pewną koncepcję fantomowego doświadczenia
estetycznego, przygotowującego grunt pod w pełni relacyjną formę sztuki; doświadczenia spod znaku Proustowskiej magdalenki, związanego z potrawami pamięci
sięgającej zamierzchłej przeszłości.
W Stole Królikiewicz sięgnęła po środki zaczerpnięte z tradycji tableau vivant. Chcąc
zmierzyć się z pomysłem ożywienia gatunku martwej natury, zaangażowała cytaty
z holenderskich martwych natur, które studiowała m.in. w gdańskim Muzeum Narodowym. Za ich pomocą, na jednym z gdańskich podwórek skonstruowała przykryty
lnianym obrusem stół biesiadny, aranżując resztki ryb oraz innych pokarmów i napojów w taki sposób, aby widzowie nie mieli wątpliwości, że uczta już się odbyła,
a niedojedzony pokarm świadczył nie tyle o dostatku, co przeciwnie, o braku. Jego
odczucie osiągnięte zostało poprzez wczesnoawangardową formę narracyjną „już
nie”. Artystka posłużyła się nią, mówiąc o obscenicznym spełnieniu – o tym, że nie
ma już do czego się przyłączyć, jak w wypadku Étant donnés Marcela Duchampa
11
(1946–1966) .
Ożywiając zdarzenie fikcyjnej uczty z przeszłości, instalacja pobudzała historyczną wyobraźnię – wizualny smak miejsca. Generowała rodzaj wysublimowanego
doświadczenia, o którym pisał Frank Ankersmit, silnie osadzonego w modelu es12
tetycznym, bazującego na artystycznej reprezentacji rzeczywistości . Formalny
nieporządek – znak ekscesu – pozostawał częścią estetycznej orientacji na dialog z przeszłością, mającej wieść widzów ku ciekawości obyczajów mieszczan po13
przednich epok . Jednocześnie, poprzez kontekst site-specific, instalacja odnosiła
się również do współczesności. Materializowała się dzięki zastąpieniu ram obrazu
realiami szarego i zaniedbanego podwórka. Nabierała w ten sposób wartości progu reprezentacji, gdzie artystyczne wyobrażenia na temat społecznego prestiżu
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Fikcyjna historia Babette jest uniwersalna w tym sensie, że podobnie jak „prosty”
lud, do którego trafiła bohaterka, większość ludzi na świecie zna wyłącznie strawę
5
dnia powszedniego, a co szósty człowiek na świecie głoduje . Tylko wybrana część
z nas dysponuje środkami pozwalającymi rozkładać przed oczami wysublimowane menu, podczas gdy ogromna część ludności świata stała się ofiarami wojen
klimatycznych, na globalną skalę pokazujących procesy atrofii społecznych wię6
zi . Chociaż opowiadanie Blixen jest o czymś innym, a mianowicie o intuicyjnym
rozpoznaniu wartości społecznego gestu, łatwo można wyobrazić sobie sytuacje,
w których brak narzędzi pozwalających nie czuć zakłopotania w trakcie odczuwania
niebiańskich przyjemności, jakie niesie ze sobą kosztowna kuchnia, może prowadzić do pogłębienia nieporozumień, klasowych rozwarstwień, a nawet pretensji.
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Fragment dotyczący wybraństwa i losu artystki jest dla mnie kluczowy. Pozwala on
stawiać ciekawe pytania o różne aspekty socjokulturowego wymiaru uczty, a także
rolę ekspresji indywidualnego „ja” w dzisiejszych projektach odbudowy społecznych
więzi za pomocą medium jedzenia. Przygotowana przez Babette uczta to przecież
eksces indywidualnego talentu, manifestacja stłamszonego przez okoliczności „ja”,
które w miejscu zaspokojenia podstawowej potrzeby głodu oferuje pełnię satysfakcji. Sama natomiast uczta rozumiana jest jako okoliczność wyjątkowa, święto
kubków smakowych, które bez odpowiedniego przygotowania łatwo może zostać
umniejszone.
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Por. przypis 39 w rozdziale
Artysta jako Etnograf w książce
Hala Fostera Powrót Realnego.
Awangarda u schyłku XX wieku,
przeł. M. Borowski, M. Sugiera,
Kraków 2010, s. 223.

15

Fascykuła, op. cit., s. 19.

16
Ibidem, s. 16.

„Już nie”, które przetrawiło poczucie piękna i estetyki, znaczyło ciężarem doskwierającej pustki. Sama artystka twierdzi zresztą, że „stół miał pokazywać, że nas
pominięto. Jego celem, poza zmysłowym aspektem wizualnym, było wywołanie
15
poczucia wykluczenia, wyizolowania i czyjejś nieobecności” .
Niemożliwość uczestnictwa, wpisana w konwencję tableau vivant, nie stanowi już
aspektu pracy Wesele, którego nie było (2015), również zrealizowanej w przestrzeni
publicznej, na Quadrienale w Pradze i Warszawie pod Centrum Sztuki Współczesnej na placu przed Instytutem Teatralnym. W spartańskich, jak relacjonuje artystka,
warunkach przygotowała kiszonki, chleb i potrawy warzywne, dążąc do połączenia
oddalonych od siebie grup społecznych: teatralnej publiczności, bezdomnych oraz
16
przypadkowych widzów performansu . Z działającej poza sceną mistrzyni ceremonii, skupionej na stylizacji dzieła bez biesiadników, Królikiewicz przemienia się
w karmicielkę i uczestniczkę tej samej co oni sytuacji.
Model oparty na poświęceniu i współudziale wymaga rezygnacji z przeszacowanej
pozycji „wielkiej artystki” na rzecz budzącej społeczne zaufanie, odpowiedzialnej
rzemieślniczki, post-indywidualistycznego podmiotu, który podejmuje wysiłek, aby
przyczynić się do zmniejszenia dystansu między „światem tam” i „światem tu”; element zaskoczenia i nieprzewidywalnego pozostaje – tym razem jest nim otwarcie
17
struktury dzieła na społecznego Innego . Struktura ta staje się bardziej porowata,
gdyż do osiągnięcia bliskości przyczynia się również poczucie humoru, o którym
świadczy skierowana do uczestników performansu prośba o zjedzenie scenografii. Choć troska o formę jest i prawdopodobnie pozostanie wyznacznikiem sztuki
Królikiewicz, jej awangardowe posłannictwo błyskotliwie zostało w tym wypadku
skomentowane. W centrum uwagi znalazł się posiłek z porządku codziennego życia, zapraszający do wzajemnych interakcji, dyskusji, komentarzy, wymiany wrażeń.
Warto przy tym dodać, że inspiracją dla pracy artystycznej o statusie społecznego
eksperymentu był wielokrotnie inscenizowany i ekranizowany dramat Stanisława
Wyspiańskiego, krytyka niezdolnego do niepodległościowego zrywu chłopsko-szlacheckiego społeczeństwa Polski pod zaborami. Najbardziej sugestywną sceną dramatu jest taniec weselnych gości do muzyki fantastycznej postaci Chochoła,
symbolizującego marazm i uśpienie Polaków. Królikiewicz rezygnuje z wielkiej, romantycznej opowieści o niemożności czynu i bierze się za nie lada wyczyn gotowania na wielką skalę. Odchodzi również od modernistycznych kryteriów estetycznej
oceny dzieła, pokazując zainteresowanie formą, która z przedmiotowej staje się
18
relacyjna . Osobiście dbając o to, aby nikomu nie zabrakło strawy, wciela w życie
egalitarne przesłanie Ostatniej Wieczerzy. Gest „bierzcie i jedzcie z tego wszyscy”
19
spełnia podstawowe znaczenie uczty, jakim jest wspólne spożywanie posiłku .
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Na temat post-indywidualistycznego podmiotu zob.
The Dark Side of Art’s Social
Turn,
op. cit., s. 34.

18
Por. N. Bourriaud,
Estetyka relacyjna,
op. cit., s. 39.

19
Na to znaczenie zwraca
również uwagę
Leonard Barkan.
Idem, Feast for the Eyes,
Food for Thoughts,
„Social Research”, Vol. 66,
No. 1, (Spring 1999), s. 225.

20
Por. uwagi Anthony Downeya
na temat teorii Bourriauda.
Idem, Towards a (Politics) of
Relational Aesthetisc,
„Third Text”, vol. 21, Issue 3,
May, 2007, s. 268.

21
Zdaniem Claire Bishop artyści
identyfikujący się ze „społecznym zwrotem” rezygnują
z form sztuki na rzecz form
zaczerpniętych z życia, takich
jak np. taniec, picie piwa czy
prowadzenie hotelu. Idem,
Participation, London 2006,
s. 10.

22

M. Hirsch, Family Pictures:
Maus, Mourning,
and Post-Memory, „Discourse”,
Vol. 15, No. 2, Special Issue:
„The Emotions, Gender,
and the Politics of Subjectivity”
(Winter 1992-93),
s. 3-29.

23
Analizowana praca pozwala
spotkać ze sobą perspektywę
postpamięci Hisrsch,
Kesterowskiej kategorii
„sztuki społecznościowej”
(community art) z kategorią
„formy relacyjnej” Bourriaud.
Zob. G. Kester, Conversation
Pieces: Community and
Communication in Modern Art,
Berkley 2004.

24
Odwołuję się tu do argumentu
Claire Bishop, która pisze
o „zatomizowanej pseudospołeczności konsumentów,
naszej wrażliwości stępionej
przez spektakl i powtórzenie”.
Idem, The Social Turn: Collaboration and Its Discontents,
„Artforum”, February 2006,
s. 179.

Jednocześnie aktywność artystki na rzecz grupy – wykonywane przez nią proste
czynności, takie jak gotowanie i wydawanie posiłku – rozpraszają egocentryczny
20
wymiar pracy artystycznej, zawierający się w strukturze komunikacyjnej „spójrz-na-mnie” .
Zapisane w chlebie (2016) to działanie o charakterze kolaboracyjnym, odnoszące
21
się do minimalnej definicji sztuki oraz kategorii postpamięci. Ta druga ukuta została przez Marianne Hirsch i mówi o cielesnym zapisie generacyjnych doświadczeń
22
w odniesieniu do wspomnień rodziców i dzieci osób, które przeżyły Holocaust .
Zrealizowane wspólnie z Miastem Sopot i Instytutem Polskim w Tel Awiwie, polegało
ono na zaproszeniu do wspólnego wypiekania chleba środowisk z Polski i Izraela.
Na usta ciśnie się kategoria „zawłaszczenia” (appropriation) kompetencji piekarzy,
ale przecież długie tradycje związane z obyczajami wypieku w obu krajach kształtowały się w domowych przestrzeniach naszych prababć, babć i matek. Działanie
miało zatem na celu pokazać różnice kulturowe w tym zakresie.
W trakcie tej realizacji można było wspólnie zagniatać ciasto, wymienić się recepturami na domowy zaczyn chlebowy, otrzymać zakwas czy też przynieść własny,
wspierając tym samym zainicjowane przez Królikiewicz Muzeum Zakwasu. Cielesny zapis wydarzenia spełniał się w doświadczeniu: ciasto, w które zanurzane
były dłonie uczestniczek i uczestników, stanowiło substancję spajającą dla wspólnie
wykonywanych fizycznych czynności. Stało się gościnną, materialną bazą dla międzyludzkiego dialogu na temat zwyczajów wypieku chleba. Poprzez konkretne ruchy
wyartykułowane zostało doświadczenie imigrantów, którzy zmuszani są modyfikować swoje tradycje, a także adaptować się do zmieniających się warunków kulturowych. Zamanifestowana w ten sposób kwestia polityczności chleba prowadziła
23
z kolei do zastanowienia się nad ekonomią daru w kontekście zmiany klimatycznej .
W sytuacji narastających globalnie konfliktów chleb nasz powszedni okazuje się
towarem deficytowym, w związku z czym umiejętność jego przygotowania staje
się podstawową umiejętnością warsztatową związaną z przetrwaniem w trudnych
okolicznościach. Tym z nas, którzy żyją w bezpiecznych miejscach, bardziej jednak
przemówi do wyobraźni inny aspekt uspołeczniania wypieku chleba przez Królikiewicz – zastąpienie izolowanego produktu procesem jego powstawania. Artystka nie
tylko przywraca kontekst kulturowy, ale także związane z nim rudymentarne, fizyczne procedury. Przekazując utraconą przez społeczeństwo konsumpcyjne wiedzę
24
i technologię, staje się przewodniczką w drodze od materii do formy i z powrotem .
Ważniejsza bowiem od formy artystycznej stała się forma komunikacyjna – przemiana tego, co ulotne, potencjalne i nieuformowane, w to, co trwałe i generujące wspólnotę: „dzieło” umiejętnie stworzonych warunków wymiany wiedzy i doświadczeń.
W polu dla wzrastania uczestników i uczestniczek uczty w kulturowym procesie,
podmiotowość artystki została kolektywnie rozproszona i związana z koordynacją
wszystkich czynności przygotowawczych i sprzątania. Ten rodzaj uhonorowania
kunsztu w ramach postautonomicznego modelu sztuki wymagał również zrównoważenia zainteresowania symbolicznym wymiarem chleba czynnościami wytwórczymi;
przemiany symbolu w coś prostszego – materialny, narodowy i transnarodowy znak
międzyludzkich stosunków.
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Znajdując się poza muzealną salą, a zatem typową przestrzenią wystawienniczą dla
martwych natur, instalacja mogła bądź to zaspokajać głód artystycznego porządku
w szarym zakamarku miasta, bądź wprawiać widzów w poczucie dyskomfortu –
w zależności od społecznej wrażliwości na doświadczenie kulturowego tarcia mię14
dzy wyobrażeniem „tam i wtedy” XVII wieku a realnym „tu i teraz” .
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minionych generacji mieszczan konfrontowane były z realiami biedy i wykluczenia
dzisiejszych niższych warstw tej grupy społecznej.

Ewelina Jarosz
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Udział dzieci i seniorów uczestniczących we wspólnotowym budowaniu, nakładaniu, rzeźbieniu warstw Mars Matters pokazał, że związane z redukcją formy pracy
ryzyko przekształcenia rzeźby społecznej w instalację nie stało się faktem. Mimo że
forma wymknęła się spod kontroli, a raczej właśnie dlatego, praca ta jeszcze bardziej przesunęła akcent na kreowanie „tu i teraz” z ludźmi. Jako uczestniczka tego
wydarzenia mogę potwierdzić, że wytworzyła ona silne pole szczerych i spontanicznych reakcji, w których radość ze wspólnego działania przeplatała się chociażby
z projekcjami seniorek, które w Królikiewicz widziały „wielką artystkę”. Każdy zresztą
miał w tym wydarzeniu rolę pożądaną, związaną z przyzwyczajeniami w zakresie
społecznych oczekiwań, i rzeczywistą, która tę pierwszą weryfikowała. Osiemdziesięcioparoletni lokalny animator kultury, który był wodzirejem imprezy, wystąpił na
przykład w swej roli sprzed lat, gdy zapowiadał pierwsze seanse kinowe w Bałtyku.
Kiedy podczas „nerwówki przy wydawce” Królikiewicz wychodziła z roli „wielkiej
artystki”, to znaczy performowała przekształcanie wertykalnych relacji autorytetu
w horyzontalne relacje drużyny, senior obudowywał powstające dzieło retoryką,
w której pojawiały się wątki z czterech minionych dekad historii promocji miasta:
„Przyjdź, zaspokój swoją ciekawość, a nie pożałujesz, bo Rypin ma swoją działkę na
Marsie”, żeby wspomnieć tylko jedno z wielu zdań, które sprawiły, że cała impreza,
w ramach której miał miejsce wspólny wypiek, była autentyczna. Stało się tak, jak
początkowo chciała Królikiewicz: ostateczny kształt jej pracy pozostał nieregularny,
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W. Juszczak, O granicach
sensu dzieła sztuki,
[w:] Zasłona w rajskie ptaki,
Rebis 2002,
s. 138 i 140.

organiczny, nieco chropowaty – jak powierzchnia Marsa czy ziemi dobrzyńskiej
w kujawsko-pomorskim.

IV
Uczestniczyłam w dwóch ucztach autorstwa Królikiewicz: tej prywatnej i publicznej,
w Rypinie. Podczas tych dwóch wydarzeń interesowało mnie, jak to, co robi, rezonuje z szerszym kulturowym kontekstem oraz jak oddziałuje na społeczne otoczenie.
Raczej nie dowiem się już, w jakim stopniu widzom Stołu udało się zestroić w wyobraźni wykreowany przez artystkę wgląd w realia minionej epoki z wrażliwością
na niedostatki dnia dzisiejszego. Tajemnicą pozostanie dla mnie również kwestia
wpływu kiszonek na społeczne zachowania uczestników Wesela, którego nie było.
Zastanawiam się również, czy wspólne wypiekanie chleba z Królikiewicz zapisało
w ciałach uczestników tego wydarzenia receptury aktywności na rzecz tych, którym
chleba może brakować.
Wyjawienie czytelniczkom i czytelnikom tego tekstu częściowej hipotetyczności zaproponowanych w tym tekście interpretacji ma wymiar propedeutyczny, związany
25
z kryterium weryfikacji społecznego projektu wpisanego w uczty Anny Królikiewicz .
To wypowiedzenie skłaniać może do polemiki z Wiesławem Juszczakiem, autorem
przemyśleń na temat Uczty Babette. Ten erudycyjny historyk sztuki twierdził, że
granicą sensu dzieła sztuki jest objawienie się łaski czy ofiara, której wymagała ta
26
konkretna uczta . Idealizm Juszczaka, zakładający heroiczne oddzielenie artysty od
reszty społeczeństwa, nie stał się jednak kryterium moich odczytań prac Królikiewicz. Raczej wolałam myśleć o nich w kategorii przesuwania granic i zmniejszania
dystansu. Począwszy od osobistego wspomnienia, na wybranych przykładach jej
prac artystycznych pokazałam proces odczarowywania narracji „wielkiej artystki”.
Moim zamiarem było uzmysłowienie potrzeby powiązania pokarmu i smaku z odzyskiwaniem zaufania w konkretność zdarzenia i jego wpływ na tonacje międzyludzkich relacji. Dwie uczty u Królikiewicz stały się dla mnie podstawą dla wyartykułowania szczerości, zmysłowym elementem przemiany estetycznych i konwencjonalnych
praktyk związanych ze społecznymi relacjami w transparentne spoiwo międzyludzkich sojuszy.
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W zamyśle Królikiewicz obiekty te miały stanowić odpowiednik warstw materii marsjańskiej powłoki. W ich powstaniu planowany był udział lokalnej mleczarni i cukierni.
Artystka studiowała zróżnicowane uwarstwienie Marsa, zastanawiając się, jak forma
rzeźbiarska może podlegać cukierniczej interpretacji. Chciałaby, aby faktura górna
uzyskana była panna cottą z formy, zdobienia – lukrami i sprayami cukierniczymi
oraz ulepionymi przez dzieci kulami z ziemniaczanego marcepana. Ciekawe jest
to, jak Mars Matters stał się przykładem sztuki w procesie – pracy, która w trakcie
realizacji zmieniła swój status. Kwestii tej warto poświęcić nieco uwagi, gdyż wiąże
się ona ze szczególnymi, nie zawsze przewidywalnymi warunkami powstawania
sztuki relacyjnej i partycypacyjnej. Historia jej powstania zbiegła się bowiem z bankructwem spółdzielczej mleczarni Rotr, co stało się powodem modyfikacji jej formy.
Zależność sztuki partycypacyjnej od wielu czynników, wymagających kooperacji
różnych podmiotów, redefiniuje koncepcję artystki jako indywiduum. Nie tylko jest
sprawdzianem wydolności systemu angażowanego w jej powstanie, ale także gotowości artystki do dostosowania się do zmieniających się okoliczności. Sednem
sztuki partycypacyjnej ma być przecież wytwarzanie społecznych relacji, a nie artystyczny efekt przygotowywanych w jej ramach obiektów, albo raczej: artystycznym
efektem mają być relacje.

25
Odnoszę się w tym miejscu do
szerszego problemu pisania
o sztuce partycypacyjnej
w oparciu o zapośredniczone
formy ich dokumentacji.
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Mars Matters/ Materia znaczy (2018) to instalacja wykonana na placu przed kinem
Bałtyk w Rypinie, przy pomocy wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
oraz kół seniorów: Srebrny Włos, Wrzosy, Diabetycy, Polski Związek Niewidomych
oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Instalacja powstała w ramach wystawy Rypin na Marsie, której kuratorką była Marta Smolińska, nawiązującej do faktu nazwania jednego z marsjańskich kraterów Rypin, co miało miejsce
w 1976 roku. Tytuł pracy stanowi w związku z tym parafrazę pierwszego zdania
przemówienia byłego astronauty, generała i administratora NASA Charlesa Boldena
z 12 kwietnia 2016 roku na National Space Symposium. To nawiązanie ma podkreślić znaczenie materii w planowanych obiektach potężnego, rzeźbiarskiego deseru.

Ewelina Jarosz

"Babette’s Feast"
in Times of the
Atrophy of
Social Bonds

The process is frequently a part of my work: listening to music,
interacting with people, and sharing food, which I see as a key to a culture.
Instead of a passive viewer, the user becomes an active participant in
a “social sculpture”, ideas of difference, mutual acceptance, personal nomadism,
random meetings. At the table, the satiated city-dweller can share a moment’s warm
exchange with the flâneur, the meeting is the meaning of this work, it becomes
an experience, blurring the gap between art and life.
Anna Królikiewicz

1

1
Anna Królikiewicz, Fascykuła, Self-critique of Professorial Thesis,
Academy of Fine Arts in Gdańsk 2017, p. 16.

It was Independence Day, Anno Domini 2017. Parallel to Warsaw’s Independence
Day March, with its exceedingly brutal displays of violence toward women, immigrants, and minority groups, Anna Królikiewicz held a small feast in her Sopot apartment for a few female friends. While media images of the nationalist, xenophobic,
and racist face of Polish society came pouring in, the artist hosted a transnational
feast. Her dinner adhered to the ecological trend of Nova Regio Cuisine, entirely
prepared from local products from the nearby market. The table was decked with
a simple Chinese vegetable bullion with won tons from blue potatoes, pickled vegetables, cheese, baked violet carrots, and beets on homemade hummus, bruschetta
with wild mushrooms, Japanese steamed vegetable, zucchini flowers stuffed with
goat’s cheese with beets in tempura, lemon pavlova with raspberries, and edible
flowers.
Despite the riots of the nationalist march in Warsaw, the atmosphere between women with different roles in public discourse of culture and art was full of kindness, as
2
if the unusual dishes they were about to consume created a competing dramaturgy.
And although this was not orchestrated, my response to the exquisite meal also involved profound social unrest. My body became a medium picking up symptoms of
a diseased societal breakdown, which was not without its effect upon the digestive
system, partly caused by the sophisticated cuisine accompanied by socio-political
riots.
Through the food Królikiewicz prepared for us with integral energy, it struck me
clearly that we were participating in the atrophy of social bonds through free-market-based values. Without a second’s thought, we can name the mechanisms and
phenomena that have plagued the post-transformation Polish society: antagonisms,
appropriations, glass ceilings, individual ambitions being put before the common
good, a solicitude narrowed to the well-being of one’s biological family.

2
On ties between food and
politics in the context of system
transformations, consumerism,
or national ressentiments, see:
M. L. Caldwell, “The Taste of
Nationalism: Food Politics in
Postsocialist Moscow,” Ethnos:
Journal of Anthropology,
Vol. 67, 2002, Issue 3,
pp. 295-319.

3
This concept appeared in an
article by Jörg Wiesel, who
read Blixen’s novella in terms
of the culinary transformation
of Babette’s identity – from
the French cooking style, or
Nouvelle Cuisine, to Nova
Regio. This is an interesting
perspective, appreciating the
turn toward regional products,
but it is seen in the context of
its adaptation by Italian chef
Massimo Bottura, the owner of
an exclusive Modena restaurant
with an aura of the exceptional,
and thus the “feeding of the
poor” the author highlights
loses its social significance and
broader appeal. The “culinary
turn” in Wiesel’s work seeks to
redefine an exclusive market
product. See: Jörg Wiesel,
“Babette’s Culinary Turn,” in:
The Culinary Turn: Aesthetic
Practice of Cookery, N. van
der Meulen, Jörg Wiesel (ed.),
Verlag, Bielfeld,
pp. 207-210.

4
Karen Blixen,
Anecdotes of Destiny,
Penguin Books 2001,
pp. 66-68.

This gesture unexpectedly unites the society, despite its harsh ethical code.
In the rugged Scandinavian scenery, the simple folk ascribe demonic significance
to Babette’s French dishes, to the turtle soup or the cailles en sarcophagi with foie
gras and truffles. Ultimately, however, the feast is a suggestive and ambiguous
symbol of reconciliation, and one that shakes up social relations. We should stress
that, during this time, the village inhabitants also met with representatives of a privileged social class, to which Babette once belonged, as did a French general, an
old regular at Café Anglais. The class and cultural differences exposed in dining
together are washed away as the local society encounters new taste experiences.
Because Babette’s work introduces a sensual aspect to the ideal of a restrained,
spiritual existence, another semantic layer is added to the professional identity of
the head chef or host. As the culinary art mediates a certain ideal of social order
– leveling the class divisions and undermining the cultural dichotomies (simple/refined, sensual/spiritual, body/soul, vision/taste, earthbound/mystical, center/periphery, high/low culture) – readers of the novel and viewers of the film face the figure of
Babette the artist. For Blixen, cuisine not only tempers our customs, it actively goes
into creating them.
This figure is particularly reinforced as opposed to the rest of society. In the spirit of
Romantic philosophy, Babette, though a declared Communard, gets carried away
when those around her fail to recognize her culinary skill, and she calls herself
a “great artist”:
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I

‘I am a great artist, Mesdames (…).’
Then Martine said: ‘So you will be poor now all your life, Babette?’
‘Poor?’ (…) ‘No. I shall never be poor. I told you that I am a great artist.
A great artist, Mesdames, is never poor. We have something,
Mesdames, of which other people know nothing.’ (…)
‘But all those people of whom you have mentioned (…) those princes and great
people of Paris whom you named, Babette? You yourself fought against them.
You were a Communard! The General you named had your husband and son shot!
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How can you grieve over them? (…)
‘Yes,’ she said, ‘I was a Communard. Thanks be to God, I was a Communard! And
those people whom I named, Mesdames, were evil and cruel. They let the people
of Paris starve; they oppressed and wronged the poor. Thanks be to God, I stood
upon a barricade; I loaded the gun for my menfolk! But all the same, Mesdames,
I shall not go back to Paris, now that those people of whom I have spoken
are no longer there.’ She stood immovable, lost in thought.

Because this sort of reflection struck me in the company of new acquaintances,
who, moreover, were on good terms with each other, bearing in mind the notion that
the private is political, I interpreted Królikiewicz’s light and virtuosic touch as signifying that we should keep our taste from becoming impoverished. In the art of co3
oking I perceived a “social gesture,” or perhaps a gesture of social reconstruction.
I take my literary model from Karen Blixen’s famous Babette’s Feast (1950), based
on which Gabriel Axel made a film in 1987. The protagonist, Babette Hersant, is in
exile following the events of the Paris Commune of 1871, when her loved ones were
murdered. In Paris she was the head of the kitchen in Café Anglais, and in the countryside of faraway Scandinavia she became a host at the house for daughters of
a spiritual leader of a feuding branch of Protestantism. One day, Babette wins a lottery,
and decides to put the money toward a feast for the pastor’s hundredth birthday.

eng
125

‘You see, Mesdames,’ she said at last, ‘those people belonged to me, they were
mine. They had been brought up and trained, with greater expense than you,
my little ladies, could ever imagine or believe, to understand what a great artist
I am. I could make them happy. When I did my very best I could make them
4

perfectly happy.’

This fragment on the vocation and fate of the artist is key to me. It introduces interesting questions on aspects of the feast’s socio-cultural dimension, as well as the
role of the individual “I” in today’s projects where food is a medium for rebuilding
social bonds. The feast Babette prepares is, after all, an outpouring of individual
talent, a manifestation of an “I” repressed by its surroundings, which offers full
satisfaction instead of merely appeasing hunger. The feast itself is an exceptional

Ewelina Jarosz
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Few care to admit it, but the symptoms of this illness have touched various communities, including the feminist one with which I identify. This meant that, hovering over
the beautiful idea of banqueting at one table was the graven imperative to compete;
the openness to the Other we proclaim can have a routine complexion, which can
make it reductionist. In effect, among groups that profess solidarity with weaker
communities, we also have a loss of mutual trust in intergenerational relations.

Thus, from a macro-perspective, Królikiewicz’s regenerative feast coexisted with
war-torn territories where the civil populace was being starved by obstructing humanitarian aid. It happened alongside mass movements of tens of millions refugees
across the world, for whom fusion cuisine has a different meaning than it does for
the inhabitants of privileged regions, where (for the time being) no military operations are underway. I am shifting the framework of my personal memories of one
of my first encounters with Anna Królikiewicz because I continue to wonder what is
the most conscionable form of pleasure in consuming meals whose aesthetic and
gustatory virtues surpass the standards of everyday fare. For who among us does
not like to eat and drink?

II
7
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Among Królikiewicz’s works created after her culinary turn in 2011, I am interested
in those where the value in the art of the meal is tied to a gesture of hospitality,
8
a social moment, and an openness to relations with others. I have chosen the ar9
tist’s works wherein the multisensory nature of the aesthetic experience that distinguishes her work with food transcends the commercialized category of food design,
interacting with audiences living on the crumbs of late-capitalist societies, in other
words, everyone who has learned, is learning, or has yet to learn disappointment
with the neoliberal rituals built through art.
This sphere of Królikiewicz’s art also involves a feminist analysis of the agency of
the female subject, by which I understand a look at the real, and not only symbolic
shifts resulting from the artist moving from the painter’s studio, traditionally conceived as a privileged space of the maestro, to the kitchen, which, through the ef10
forts of feminist artists, has been recognized as a full-fledged site of creative work.
Here we should recall a pioneering satirical work, Semiotics of the Kitchen (1975),
in which Martha Rosler showed that not only the artist’s mind, but also the space
of the kitchen could be the site of conceptual work and strategic action. In taking
a subversive stance toward abstract reasoning, Rosler’s critique of stereotypical
female roles and their work space had its historical confinements. Rosler mainly
saw the kitchen and food as a source of women’s oppression, while, four decades
later, Królikiewicz wants to apprehend the material side of the kitchen as a window
to the world.

III

6

Harald Welzer, Climate Wars:
What People Will Be Killed for
the the Twenty-First Century,
trans. Patrick Camiller, Polity
Press, Cambridge 2012.

7
As Felix Bröcker observes, at
the start of this turn, which
occurred in the Western world
in the first decade of the new
millennium, the audience
fed by artists was unaware if
they were dealing with a form
of art or a catering service.
Idem., “Food as a Medium
Between Art: Rirkrit Tiravanija’s Gastronomic Installations,”
in: Culinary Turn, op. cit., p. 173.

8
I adopt this perspective when
it comes to the concept of
relational art, developed
through the curatorial work and
theory of Nicolas Bourriaud.
Idem, Relational Aesthetics,
Les presses du reel, 1998.

9
Marta Smolińska writes on the
sensual nature of the artist’s
work in “The Greedy Eye and
the Seeing Stomach, or: How
the Work of Anna Królikiewicz
Stirs My Senses,” featured in
the present publication.

11
On Duchamp’s work and
avant-garde art in terms of
chronological modality, see:
Jean-François Lyotard. Idem,
“Newman: The Instant,” in: The
Lyotard Reader, A. Benjamin
(ed.), Blackwell Publishers,
Oxford and Cambridge 1989,
pp. 240–249.

12
“Historical experience, according to Ankersmit, is expressed
by our relation to the past. The
reality of this experience is
established in a dual movement
of losing the past (realizing
that the present does not really
contains things past and present) and retrieving it (the desire
to cross from the present to
the past). Taking the opposite
axes, running from present to
past and from past to present,
gives rise to a tense feeling of
suffering and pleasure, the root
of the sublime.” Quoted in: E.
Domańska, “Doświadczenie
historyczne,” in: idem, Historia
egzystencjalna, Krytyczne
studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warsaw 2012, pp. 56–57

I realize the conventions
behind and limitations of my
perspective, which can only
attempt to reconstruct the
audience situation of these
works. I also realize that the
study of the real impact of
socially-geared art forms was
the chief accusation of the first
theoretical encapsulations of
art after the “social turn.” Wherever I am unable to explore the
real social impact of Królikiewicz’s culinary work (through
participatory observation or
interviews), I break down the
“interpretive authority” through
constructive questions and
doubts on these issues. See:
M. A. Frances, “The Dark Side
of Art’s Social Turn: Towards
a Discourse on the Impact of
Art’s Use of Social Forms Upon
the Social,” Journal for Cultural
Research, Vol. 18, No. 1, 2014,
pp. 25–43.

Animating events from a fictional feast from the past, the installation evoked historical images – the visual taste of a place. It generated a kind of sublime experience
described by Frank Ankersmit, firmly rooted in an aesthetic model, based on an
12
artistic representation of reality. Formal disorder – a sign of excess – was part of
an aesthetic focus on a dialogue with the past, meant to pique viewers’ interest in
13
the customs of those who lived in other times.

13
For Bourriaud, transitoriness
and elements of formal disorder,
are necessary to maintain
dialogue and movement, the opposites of the death of the work
of art in the act of contemplation.
Idem, Relational Aesthetics,
op. cit..

14

Fascykuła, op. cit., p. 19.

10

The first harbinger of the path toward relationality and participation through the substance of food was Flesh Flavour Frost (2011), ice cream that tasted like perspiring
human skin. The artist developed this idea further in the site-specific installation
Table (2012), displayed at the Gdańsk Municipal Gallery for an edition of the Narratives Festival devoted to spirits, specters, and phantoms. To my mind, Table is the
work that begins to argue for participatory art, offering a concept of a phantom aesthetic experience, paving the way for a fully relational form of art; an experience that
recalls Proust’s madeleine, with memory dishes that reach back to the distant past.
In Table, Królikiewicz borrowed from the tradition of the tableau vivant. Aiming to
animate the still life genre, she quoted liberally from Dutch paintings, some of which
she studied at the Gdańsk National Museum. Then, in a Gdańsk courtyard, she
built a banquet table with a linen cloth, arranging scraps of fish and other foodstuffs and drinks so that viewers had no doubt that the feast was already over; the
leftovers less spoke of abundance than of lack. This sense was achieved through
the early-avant-garde narrative form of “no more.” The artist used it to speak of obscene satiation – of there being nothing left to join, as in Marcel Duchamp’s Étant
11
donnés (1946–1966).
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The fictional story of Babette is universal in that, like the “simple” folk the protagonist chances upon, most people in the world know only staple food, and one in
5
six people in the world is starving. Only a select portion of us can afford to lay out
a sumptuous menu, while an enormous part of the world’s population are victims
6
of climate wars, showing the atrophy of social bonds on a global scale. Although
Blixen’s story is about the intuitive recognition of the value of a social gesture, we
can easily imagine situations where being unequipped to enjoy the heavenly pleasures of fine cuisine can exacerbate misunderstandings, class stratification, and
even grudges.

5
Statistics on world hunger can
be tracked through the reports
of the UN Food and Agriculture Organization (FAO), for
instance:
http://www.fao.org/home/en/
(accessed: 17.07.2018).

15
Ibid., p. 16.

By the same token, through its site-specific context, the installation also pertained
to the present, replacing the picture frame with the reality of the gray and dilapidated courtyard. It became a threshold of representation, where artistic visions of the
social prestige of past generations of bourgeoisie came face-to-face with the reality
of poverty and exclusion in today’s lower middle class.
Located outside of any museum, where still lifes are typically exhibited, the installation could either satisfy a desire for artistic structure in a gray corner of town or give
viewers a sense of discomfort, depending on the social sensitivity to the experience
of culture clash between how they imagined the “there and then” of the seventeenth
century, and the real “here and now.” The “no more” that devoured the sense of
beauty and aesthetics left a niggling emptiness. As the artist says: “the table was
meant to show us we were left behind. Its aim, apart from the sensory visual aspect,
14
was to evoke a sense of exclusion, isolation, and someone’s absence.”
The impossibility of participation inscribed in the tableau vivant convention is no
longer part of The Wedding That Never Happened (2015), also enacted in a public
space, at the Prague Quadrienale and in Warsaw outside the Centre for Contemporary Art, in the square in front of the Theater Institute. In what she called Spartan
conditions, the artist prepared pickles, bread, and vegetable dishes, aiming to unite
15
disparate groups: a theater audience, homeless people, and chance passers-by.
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situation, a holiday for the taste buds, which, without the right preparation, can
easily be deflated.
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Here we might add that the inspiration for this social experiment as work of art was
a drama by Stanisław Wyspiański, frequently staged and adapted for film, a critique
of a partition-era Polish society of peasantry and nobility that was incapable of
striving for independence. The most suggestive scene of the drama has the wedding guests dancing to music by the fantastical figure of the Haystack, symbolizing
the Poles’ slumbering marasmus. Królikiewicz discards the great, Romantic tale of
inaction and tackles the daunting task of cooking on a grand scale. She also ignores the Modernist criteria of aesthetic evaluation of a work, showing an interest in
17
forms that turn from object to relational. Personally ensuring that no one’s plate
is empty, she enacts the egalitarian message of the Last Supper. The “come one,
18
come all” gesture satisfies the basic significance of the feast, as a shared meal.
At the same time, the artist’s actions for the group – her simple act of cooking and
serving a meal – dispel the egocentric dimension of the work of art, contained in the
19
“look-at-me” communicative structure.
Written in Bread (2016) is a collaborative piece drawing from a minimal definition of
20
art and the category of post-memory. The latter was coined by Marianne Hirsch
and speaks of the physical inscription of generational experiences, in particular the
21
memories of parents and children of Holocaust survivors. Co-produced by the City
of Sopot and the Polish Institute in Tel Aviv, it invited communities from Poland and
Israel to bake bread together. We might be tempted to accuse it of appropriating
bakers’ craft, were it not for the long baking traditions in both countries, shaped in
the homes of our great-grandmothers, grandmothers, and mothers. The activity
thus aimed to highlight cultural differences on this plane.
During the process, the participants kneaded together, exchanged recipes for homemade yeast, received leaven or brought their own, thus supporting the Museum
of Leaven initiated by Królikiewicz. The event was inscribed in an experiment: the
dough in which participants sank their hands was a sticky base for their joint physical actions. It became a material basis for interpersonal dialogue on bread-baking
customs. Particular movements articulated experiences of immigrants who had
been forced to modify their traditions and adapt to new cultural circumstances. The
political nature of bread thus led, in turn, to considering the economy of the gift in
22
the context of climate change.

On the post-individual subject,
see: The Dark Side
of Art’s Social Turn,
op. cit., p. 34.

17
Cf. N. Bourriaud,
Estetyka relacyjna,
op. cit., p. 39.

18
Leonard Barkan has also
called attention to this meaning.
Idem, “Feast for the Eyes, Food
for Thoughts,” Social Research,
Vol. 66, No. 1, (Spring 1999),
p. 225.

19
Cf. Anthony Downey’s remarks
on Bourriaud’s theories. Idem,
“Towards a (Politics) of Relational Aesthetics,” Third Text,
Vol. 21, Issue 3, May, 2007,
p. 268.

20
According to Claire Bishop,
artists identifying with the
“social turn” abandon forms of
art in favor of forms taken from
life, such as dance, drinking
beer, or running a hotel. Idem,
Participation, Whitechapel and
MIT Press, London 2006,
p. 10.

21
Marianne Hirsch, “Family
Pictures: Maus, Mourning, and
Post-Memory,” Discourse, Vol.
15, No. 2, Special Issue: “The
Emotions, Gender, and the
Politics of Subjectivity”
(Winter 1992-93),
pp. 3-29.

22
This work allows us to juxtapose the post-memory work of
Hirsch, Kester’s category of
community art, and Bourriaud’s
relational forms. See: G. Kester,
Conversation Pieces: Community and Communication
in Modern Art, University
of California Press,
Berkeley, 2004.

23
I am referring to Claire Bishop’s
argument, describing an
“atomized pseudocommunity
of consumers, our sensibilities dulled by spectacle and
repetition.” Idem, “The Social
Turn: Collaboration and Its
Discontents,” Artforum,
February 2006, p. 179.

In times of growing global conflict, our daily bread is in short supply, and thus the
ability to prepare it is becoming a basic survival skill in hard times. Those of us who
live in secure places, however, will be more taken by another aspect of Królikiewicz’s social baking session – replacing an isolated product with the process of its
creation. The artist not only restores the cultural context, but also its rudimentary
physical procedures. Passing on knowledge and technology lost by consumer so23
ciety, she becomes a guide on the path from substance to form and back.
More important than the artistic form is the form of communication – the transformation of the fleeting, potential, and formless into what endures and generates a community: a “work” of skillfully created conditions for exchanging knowledge and experience. Inserting the banqueters in a cultural process, the artist’s subjecthood was
collectively scattered, limited to coordinating all the preparations and cleaning. This
mode of honoring craftsmanship in a post-autonomous model of art also involved
balancing an interest in the symbolic dimension of bread with the creation process;
a symbol was transformed into something simple – a material, national, and transnational sign of interpersonal relations.
Mars Matters (2018) was an installation created in the square in front of Bałtyk
Cinema in Rypin with the help of children from the Janusz Korczak Orphanage and
seniors’ groups: Silver Hair, Heathers, Diabetics, the Polish Union for the Blind,
and the Polish Unions of Pensioners, Retirees, and Invalids. The installation was
created for the Rypin on Mars exhibition, curated by Marta Smolińska, alluding to
a crater on Mars named after Rypin in 1976. As such, the work’s title paraphrases
the first sentence of the speech by former astronaut, general, and NASA administrator Charles Bolden on 12 April 2016 at the National Space Symposium. This
allusion was meant to stress the significance of the material in the planned sites for
the massive, sculpted desert.
Królikiewicz intended these sites to correspond to the surface of Mars. The original
plan was to involve the local milk factory and pastry shop in the construction. The
artist studied the variegated strata of Mars, wondering what sculpted form could be
interpreted through pastry. She wanted the surface texture to be molded panna cotta, decorated with frosting and sugar sprays and balls of potato marzipan shaped
by the children. It is interesting how Mars Matters became art in process – a work
that changed during its course. This issue is worth exploring, as it is tied to the special and sometimes unpredictable circumstances in the creation of relational and
participatory art. This story coincided with the bankruptcy of the Rotr Milk Factory,
which forced the artist to modify the form of the work. Participatory art’s dependence on many factors, requiring the cooperation of various subjects, redefines
the concept of the artist as an individual. It not only tests the effectiveness of the
system involved in its creation, but also the artist’s readiness to adapt to changing
circumstances. After all, the crux of participatory art is producing social relations,
and not the artistic effect of the objects it produces. Or rather: the artistic effect is
the relations it builds.
The participation of children and seniors in building, assembling, and sculpting the
layers of Mars Matters showed that the danger of the social sculpture becoming an
installation with the reduction of the form was averted. Although the form spiraled
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A model of dedication and participation means abjuring the inflated position of the
“great artist” in favor of the socially trusted and responsible craftswoman, the post-individualist subject, making every effort to reduce the distance between “that world”
and “this world”; the element of surprise and the unpredictable remains – now it
16
involves opening the structure of the work to society’s Other. This structure becomes more porous, as closeness is also achieved through a sense of humor, found
in encouraging the performance’s participants to eat the scenography. Although an
attention to form is, and will probably remain, a key facet of Królikiewicz’s work, its
avant-garde mission was dazzlingly on display. Front and center was a meal, a part
of everyday life, encouraging mutual interaction, discussion, commentary, and an
exchange of views.

16
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From a mistress of ceremonies working behind the scenes, focused on stylizing
a work with no banqueters, Królikiewicz transforms into a feeder and participant in
the same situation as her audience.

IV
I have participated in two of Królikiewicz’s feasts: one private and one public, in
Rypin. During these events I was interested in how what she does resonates with
a wider cultural context and how it affects the social environment. I can no longer
find out if the viewers of Table managed to meld the vision of a bygone reality with
a sensitivity to today’s shortages. The impact of the pickled foods on the social behavior of participants in The Wedding that Never Happened will also always remain
a mystery to me. I also wonder if the bread baked with Królikiewicz inscribed the
participants’ bodies with recipes for taking action to help those in need of bread.

24
Here I refer to the broader
problem of writing about
participatory art based
on its intermediary forms
of documentation.

25
W. Juszczak, “O granicach
sensu dzieła sztuki,” in: Zasłona
w rajskie ptaki, Rebis 2002, pp.
138, 140.
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out of control, or rather, for that very reason, the stress fell even more on creating
a “here and now” with people. As a participant in this event, I can say that it generated powerfully sincere and spontaneous responses, in which the joy of a shared
activity interwove with the projections of seniors who saw Królikiewicz as a “great
artist.” Everyone had the role they desired, tied to the social expectations they knew,
and a real role that verified the former. For example, an eighty-something local
cultural animator, the MC of the event, adopted his role of years past in announcing the first screenings at the Bałtyk. When, in a fit of “serving jitters,” Królikiewicz
stepped out of her role as “the great artist,” transforming from a vertical authority
relationship into a horizontal team relationship, the senior propped up the work with
rhetoric that incorporated themes from the last four decades of the town’s promotional history: “Come and satisfy your curiosity, you won’t regret it, because Rypin
has a chunk of Mars,” only one of many slogans that made the group baking events
feel more authentic. It worked just as Królikiewicz initially planned: the final form of
her work was irregular, organic, a bit rough – like the surface of Mars or the Dobrzyń
lands in the Kujawy-Pomeranian region.

Presenting readers with this partly hypothetical interpretations of this text has
a propedeutic quality, linked to verifying the social project inscribed in Anna Królik24
iewicz’s feast. This statement may lead us to polemicize with Wiesław Juszczak,
author of a study on Babette’s Feast. This erudite art historian claimed that art’s
25
meaning reaches its limits in revealing the mercy or sacrifice required by this feast.

Ewelina Jarosz
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Juszczak’s idealism, presuming the heroic separation of the artist from the rest of
society, was not a criterion in my reading of Królikiewicz’s work. I have preferred to
approach it in terms of shifting borders and breaking down distance. Beginning with
a personal recollection, I have selected examples of her work to show the process
of disenchanting the narrative of the “great artist.” My intention was to demonstrate
the need to tie food and taste with regaining trust in the concrete event and its impact on shades of relationships between people. The two feasts with Królikiewicz
served as my basis for her articulations of sincerity, a sensory way of transforming
aesthetic and conventional practices involved in social relationships in an open link
of interpersonal alliances.
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tyka, Nicola Perullo, który pisze: „aby zrozumieć i zaakceptować ideę, że jedzenie
m o g ł o b y być sztuką, trzeba myśleć o sztuce j a k o g o t o w a n i u . Innymi słowy,
zamiast z uznanej sztuki czynić punkt wyjścia, punktem wyjścia czynimy gotowanie
11
i od niego podążamy ku sztuce” . To podążanie pokażę na przykładzie wybranych
prac artystki.
W roku 2011 powstaje Flesh Flavour Frost. Esencjonalnie wypreparowane
i zamrożone w formę lodów zostają zatem smak i zapach ludzkiego ciała. Lody
najczęściej liże się językiem – jak skórę kochanki czy kochanka, która ma niepowtarzalną i uwodzicielską woń. Anna Królikiewicz doskonale wie, że: „Pewne formy
artystycznego wyrazu mają erotyczne konotacje, będące integralną częścią dzieła,
i nie można ich usunąć bez okaleczenia, jeśli nie zniszczenia, jego estetycznego
12
znaczenia” . Wedle kryteriów prze-myślanej i niepokornej estetyki Berleanta, ar13
tystka dokonuje w Flesh Flavour Frost ucieleśnienia estetycznego , które pozwala na uruchomienie wielozmysłowej percepcji i przywołanie wspomnień – u każdego odmiennych i zindywidualizowanych. „W ucieleśnieniu znaczenia są raczej
doświadczane niż poznawane rozumowo. To znaczy, próbujemy je pojąć naszymi
14
ciałami, dosłownie ogarniamy je tak, że odczuwamy je cieleśnie” .
Realizacja ta ma jednak także inny wymiar, a mianowicie może budzić
mdłości, a nawet wstręt. Jest przecież abiektualna. Ma kolor skóry. Wszak przede
wszystkim ciało osoby bliskiej budzi w nas pożądanie, obce ciała mogą wydawać
się odstręczające. Zmysł węchu – zawsze działający w sferze pomiędzy erotyką
a wstrętem – jest najtrudniejszy do kontrolowania, a zapach może wywoływać
15
odruchy wymiotne . Anna Królikiewicz wpisuje się więc w tradycję dadaistyczną,
w ramach której obrzydzenie było świadomie stosowaną strategią rozmontowują16
cą zarówno tradycyjny podmiot, jak i podstawy estetycznej kontemplacji . Lody
o smaku ludzkiego ciała były konsumowane w sensie dosłownym przez około sto
osiemdziesiąt osób, które odwiedziły pracownię artystki. Co równie ważne konsumowała je jednak również wielozmysłowa, aktywna wyobraźnia, która dzięki procesowi ucieleśnienia estetycznego zachowuje się tak, jakby rzeczywiście smakowa17
ła, wąchała i dotykała . Anna Królikiewicz jako ta, która kształtuje doświadczenie
18
(Erfahrungsgestalterin) , czyni z nas rozzmysłowionych kanibali. Wie, że istota
pragnienia polega na tym, że pragnie się zawsze Innego: tak jak we śnie córki
Zygmunta Freuda, Anny, w którym „za zwykłą, cielesną ochotą na ciastko kryła się
19
znacznie większa ochota na miłość” . W lodach Królikiewicz kryje się zaś apetyt
na seksualność i zmysłową bliskość. Upał letniego dnia splata się w nich z orzeźwiającym chłodem.
W roku 2017 powstaje z kolei Tears Flavour Frost. Łzy, związane z emo20
cjami, są charakterystyczne tylko dla człowieka . Owe łzy emocjonalne mają 30%
więcej białka niż łzy zwilżające oko czy produkowane w momencie reakcji na obce
ciało. U mężczyzn spada poziom testosteronu, gdy czują zapach kobiecych łez
– zostaje bowiem wysłany chemiczny sygnał o nieosiągalności kontaktu seksual21
nego, który wyłącza w mózgu ośrodek odpowiedzialny za pożądanie . Pod jego
22
wpływem wzrasta empatia, a nie seksualne oczekiwania . Tym razem Anna
Królikiewicz kreuje zatem ekstrakt, który pachnie słonawą melancholią oraz goryczą samotności. Ponownie zadaje nam pytanie, czy chcielibyśmy spróbować tego
23
smaku i – niezależnie czy dosłownie, czy w wyobraźni – doznać efektu Prousta .
Przesycona smutkiem przemijania jest również praca This is the Time and
this is the Record of the Time z roku 2012. To rodzaj tortu z nadbudową w formie
jarmarcznej karuzeli z konikami, które zdają się krążyć w kółko. W przejrzystej czerwonawej masie, przypominającej galaretkę, zatopione zostały kwiaty, głównie róże,
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Kiedy doświadczam sztuki Anny Królikiewicz, intensywnie czuję, że mam wszystkie
pięć zmysłów. Rozzmysławiam się, więc jestem. Aby te doznania opisywać, już
na wstępie potrzebuję neologizmu, co tylko potwierdza ubóstwo języka wobec prób
werbalizacji wrażeń pobudzanych przez dotyk, smak i węch – a więc zmysły, które
od zawsze stały w hierarchii najniżej. Jedynie wzrokowi i słuchowi filozofowie antyczni przyznawali wszak potencjał do generowania przeżyć estetycznych, a hierar1
chię tę autorytarnie utwierdził Georg Wilhelm Friedrich Hegel . Instalacje, działania
i obiekty autorstwa Anny Królikiewicz oraz – co wcale nie takie oczywiste – także ich dokumentacja podają w wątpliwość tezy niemieckiego filozofa, pokazując,
że percepcja jest zjawiskiem wielozmysłowym, a oddzielanie doznań związanych
z poszczególnymi zmysłami to odziedziczony po epoce wzrokocentryzmu sztuczny
konstrukt, separujący oko przede wszystkim od dotyku, smaku i węchu, a nawet
i słuchu. Artystka nigdy nie serwuje nam artystycznego fast foodu i w większości realizacji nie wypreparowuje doznań związanych z działaniem jednego zmysłu,
lecz w wyrafinowany sposób łączy potencjał ich wszystkich. Jest mistrzynią ini2
cjowania percepcji somatycznej i sensorycznej , które mogą być rozwijane za pomocą fuzji teorii i praktyki oraz kultywowania świadomości ciała i somatycznego
potencjału. Dogłębnie zdaje sobie sprawę z faktu, że minął już czas oka (period
eye) na rzecz epoki ciał (period bodies), która nie aktywuje tylko wzroku i słuchu,
3
lecz wszystkie pięć zmysłów . W epoce ciał, gdy przetrawiono już fenomenologię
Maurice’a Merleau-Ponty’ego, także oko może być somatyczne i sensoryczne.
„W końcu postanowiłam wstać, podźwignąć się i przeszłam z pracowni
korytarzem, po dywanie, do kuchni” – pisze Anna Królikiewicz. To przejście z pracowni malarskiej, gdzie powstawały monumentalne rysunki i obrazy, do kuchni jest
niezwykle brzemienne w skutki – zawiera w sobie dystans znacznie większy niż
przemieszczenie się z jednego pomieszczenia do drugiego w jednym mieszkaniu.
Artystka przechodzi bowiem od okulocentryzmu do multisensoryczności, opuszczając sferę estetyki tradycyjnej, osadzonej w oświeceniowej racjonalności, na rzecz
4
5
somaestetyki , synestezji i estetyki prze-myślanej . Nie traci jednak przy tym z pola
widzenia – i to jedna z moich głównych tez – potencjału wizualności i wzroku. Swoją
sztuką ów wzrok rozzmysławia.
Nowe narodziny Anny Królikiewicz w polu artystycznym, ustanawiające
6
ciągłość między sztuką a życiem oraz sztuką i doświadczeniem , przypadły we
wrześniu 2011 roku. W ich konsekwencji nastąpiło potwierdzenie, że – zgodnie
z tezą Arnolda Berleanta – sztuka nie wymaga sposobu doświadczania różnego
od innych dziedzin życia, a tożsamość tego, co estetyczne, nie potrzebuje odse7
parowania go od innych rodzajów ludzkich doznań . Bycie w kuchni i krzątactwo
umożliwiają wszak powrót do „płynności doświadczenia, mieniącego się bogac8
twem błysków jakości zmysłowych” . Berleantowi wtóruje Robert Dobrowolski: „Ze
względu na swój symboliczno-zmysłowy charakter przygotowywanie i spożywanie
jedzenia przynależy do sfery doświadczenia estetycznego i jako takie może ono,
9
a nawet powinno, być oceniane według artystycznych kryteriów” .
To bogactwo koreluje także z faktem, że jedzenie to sztuka performatywna:
„jej artystyczne elementy i właściwości stylizujące są bowiem tak ściśle powiązane
z osobą uprawiającą tę sztukę, że ich estetyczne efekty przeobrażają tę osobę
10
estetycznie i stają się od niej nieodłączne” . W relacji do powyższej tezy Richarda
Shustermana podkreśliłabym, że sztukę jedzenia uprawia się nie tylko przez spożywanie, lecz również w trakcie jego przygotowania, serwowania i oglądania. Od
2011 roku Anna Królikiewicz jest zatem przeobrażona estetycznie, a to, co robi, stało się od niej nieodłączne. Postawa artystki jest bliska postulatom włoskiego teore-
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jakiegoś towarzystwa, jakiejś wspólnoty. Georg Simmel sugerował, iż wspólnota
tworzy się podczas biesiadowania, a owa socjalizacja posiłku wymaga jego este28
tycznej stylizacji . Spożywanie w grupie wiąże się zatem z estetyczną satysfakcją
i ma wymiar zdecydowanie bardziej kulturowy niż zaspokajanie głodu w pojedynkę.
Instalacja Stół Anny Królikiewicz uzmysławia zatem wyłączenie nas z tego kulturowego i estetycznego rytuału ucztowania. To ostracyzm związany ze zbyt późnym przybyciem i immanentnie wpisaną w to dzieło niemożliwością zjawienia się
na czas.
Pozostały malownicze resztki estetycznej stylizacji, które kuszą dotyk
i smak, oraz unoszące się w powietrzu wonie ryb, chleba i wina. Ich różnorodne
faktury i intensywnie obecna materialność uwodzą zmysły. Jest w tym wszystkim
29
– jakby ujął to Roland Barthes – rodzaj barokowego uniesienia . „Wśród najważniejszych gatunków sztuki współczesnej są takie, którym udało się połączyć jakościową bezpośredniość przedmiotów i świadomość estetycznego charakteru całej
30
sytuacji” . Anna Królikiewicz, aranżując Stół, bez wątpienia miała tę świadomość.
Używając terminologii Berleanta, dodałabym również, że bazowała na sensorycznej intuicji, która „jest ostrzem świadomości; nie jest wrogiem rozumu, ale jego
zwiadowcą. Jest czującym ramieniem intelektu, przez które rozum dostrzega ja31
kości, by zmagać się z ich pojmowaniem” . Ta sensoryczna intuicja aktywizuje się
również po stronie odbiorców, którzy – patrząc i wąchając – w wyobraźni czują
na językach smaki serwowanych potraw, a palcami doznają chłodu metalu sztućców i szkła kielichów. Transzmysłowa percepcja angażuje ich całkowicie.
Anna Królikiewicz w wyrafinowany sposób gra z tradycją holenderskiego
malarstwa – z martwymi naturami w manierze trompe-l’œil, które zapraszają do postrzegania ich za pomocą zmysłu wzroku i dotyku czy dotykowego patrzenia (das
32
Tastschauen) . Apelują przy tym również do zmysłu smaku i mogą być niebezpośrednio percypowane cieleśnie. Jak podkreśla Sybille Ebert-Schifferer, te martwe
natury nie dają się jednak zamknąć w pojęciu dotykowego patrzenia, ponieważ
bardziej adekwatny wydaje się opis tego rodzaju percepcji jako działania jedzące33
go oka (essendes Auge) . Dzieła te – podobnie jak Stół Anny Królikiewicz – mogą
być instynktownie ucieleśniane czy wcielane (instinktiv einverleibt) jako projekcje
34
witalności . Artystka, podobnie jak holenderscy malarze XVII wieku, aktywuje somatyczną percepcję widzącym brzuchem (sehender Bauch), który w tym procesie
35
staje się organem kognitywnym. A gdy brzuch widzi, oko staje się żarłoczne – tym
żarłoczniejsze, im więcej dostrzega estetycznej stylizacji, im bardziej uwodzą je
faktury i materialność poszczególnych przedmiotów oraz im więcej czuje zapachów.
Instalacja Stół w pewnym aspekcie odpowiada na pytania Markusa Ratha:
36
Jak pachnie flamandzka tawerna? Jak pachniała w XVII wieku? Zdaniem badacza
obrazy Dawida Teniersa Młodszego pomagają uchwycić fenomen tak eteryczny
jak zapach, ponieważ malarz celował w przedstawianiu takich przedmiotów i potraw, które są intensywnymi nośnikami zapachów. Osiągał emanację i stymulację
zmysłów, która przenika ponad czystą widzialność, ponad to, co widzialne. Ten
obrazowy transfer doznań związanych z innymi zmysłami oraz wizualna stymulacja
37
już wówczas wycelowana była w postrzeganie transsensoryczne .
Stół Anny Królikiewicz wpisuje się również w tradycję przedstawiania alegorii pięciu zmysłów, w ramach której tematyka ta była tak obrazowana, by umożliwić odbiorcom powstawanie doznań znamiennych dla innych zmysłów w trakcie
38
używania tylko zmysłu wzroku . Doświadczenia innych zmysłów, zapisane w ciele,
pozwalają bowiem zmysłowi wzroku wywoływać doznania przynależne pozostałym
zmysłom na zasadzie „obrazów-wspomnień”. Zarówno w barokowym malarstwie,
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które z czasem więdną i ulegają rozkładowi zgodnie z rolą odwiecznych symboli
vanitas. Anna Królikiewicz ponownie kreuje dzieło multisensoryczne, uwodzące
wszystkie nasze zmysły wzroku, smaku, zapachu i dotyku, a nawet słuchu – pokazowi towarzyszyła muzyka, ale poza jej dosłowną obecnością w wyobraźni ucieleśniał się lekko skrzypiący dźwięk obracającej się karuzeli. Tytuł dzieła mówi także,
że mamy do czynienia z nagraniem, a więc w obiekcie „zaklęte” są dźwięki.
This is the Time and this is the Record of the Time działa zmysłową bezpośredniością na naszą somatyczną i sensoryczną percepcję, angażując całą osobę, a nie poszczególne zmysły z osobna. Ten efemeryczny, nietrwały obiekt Anny
Królikiewicz interpretowałabym więc także w kategoriach angażowania widzenia
24
jako rodzaju dotyku , smaku, węchu i słuchu. To właśnie silne odczucie dotykania
w procesie widzenia daje formie ucieleśniony kształt w wyobraźni. Haptyczna ima25
ginacja (haptic imagination) staje się wówczas aktywna i zaangażowana; reaguje
lub opisuje tak, jakby czuła i dotykała poszczególne koniki, strukturę baldachimu
czy zatopione w czerwonawej substancji kwiaty o mięsistych, obfitych płatkach.
Nie tylko jednak dotyk jest ucieleśniony w procesie widzenia w imaginatywny sposób – zjawisko owej percepcji transzmysłowej równie intensywnie dotyczy węchu
i smaku oraz słuchu. Na języku czujemy smak owocowej galaretki, a realny zapach
malinowego pudru, użytego w procesie produkcji This is the Time and this is the
Record of the Time, nierozerwanie miesza się z aromatem kreowanym w naszej
pamięci. Artystka doskonale optycznie zapośrednicza zatem właściwości taktylne,
zapachowe i smakowe oraz dźwiękowe – efekt Prousta może być aktywny również
w sferze imaginacji.
Aby uchwycić ów fenomen w relacji do procesu doświadczania jedzenia,
Nicola Perullo proponuje kategorię smaku haptycznego: „odszedłem od smaku
optycznego intelektualnego i oddalonego, skłaniając się ku smakowi haptycznemu.
(…) Percepcja haptyczna jest transzmysłowa: obejmuje nie tyle po prostu dotyk
26
jako jeden z wielu zmysłów, ile całe odczuwające ciało” . Kategoria Perulli, zastosowana przeze mnie w relacji do twórczości Anny Królikiewicz, uzmysławia,
że – być może nie całkiem zgodnie z intencją twórcy tego terminu – nawet jeśli dosłownie nie konsumujemy, to i tak spożywamy w wyobraźni, co może być źródłem
równie silnych zmysłowych doznań. Kluczem zaś do takiej sytuacji jest oddanie
sprawiedliwości walorom optycznym, które – mimo de(kon)strukcji wzrokocentryzmu – w twórczości autorki This is the Time and this is the Record of the Time nigdy
nie zostają zaniedbane czy zdeprecjonowane. W malarstwie renesansu i baroku
słuch aktywizowano w sferze widzialności: milczenie muzyki w obrazach artyści
rekompensowali, przedstawiając instrumenty lub nuty, postacie muzykujących lub
27
tańczących . Słuchanie muzyki zawsze jest przeżyciem wewnętrznym. Malarze
renesansu z Rafaelem na czele dążyli do uczynienia tego przeżycia widzialnym.
Anna Królikiewicz widzialnymi czyni zaś doznania związane nie tylko ze słuchem,
lecz przede wszystkim ze smakiem, zapachem i dotykiem.
Postępuje podobnie, gdy w roku 2012 na opuszczonym gdańskim podwórku przy ulicy Czopowej 11 aranżuje instalację site-specific zatytułowaną Stół. Jest
w tej realizacji wizualny przepych siedemnastowiecznego holenderskiego malarstwa, a zwłaszcza martwych natur o wanitatywnej symbolice. Surowe ryby, rybie
łby i ościste szkielety, napoczęte pajdy i bochny chleba, częściowo opróżnione kielichy, do połowy obrane cytryny, przybrudzone talerze, sztućce i serwetki świadczą
o tym, że uczta już się odbyła. Coś bezpowrotnie przeminęło. Spóźniliśmy się. Nie
zaczekano na nas. Zostaliśmy wykluczeni ze wspólnego spożywania. Owo uczucie
wykluczenia jest tym silniejsze, że stół jest wystawnie nakryty dla grupy ludzi, dla
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szacowności” . Cały czas jednak ogromnie ważną rolę odgrywa także wzrok i wizualna strona Drogerii, dopracowana przez Annę Królikiewicz do wyrafinowanej
perfekcji i estetycznego ucieleśnienia. Jak pisze Patricia Parhurst Fergusson: „je47
dzenie jest (…) totalnym zjawiskiem zmysłowym , które angażuje zarówno język,
nos i podniebienie, jak i oko, i ucho.
Po uczcie zostają jedynie okruszki na pustych naczyniach i zapach. A zapachy budzą wspomnienia i pragnienia, które z kolei wpływają na nasze zachowania. Pozwalają nam rozpoznawać nasze środowisko i otoczenie. Wąchanie jest
jedyną reakcją zmysłów, która bezpośrednio wiąże się z systemem limbicznym
ludzkiego mózgu. To w tym obszarze powstają zaś emocje i to właśnie tam przechowuje się wspomnienia. Zapachy instynktownie wpływają na nasze decyzje, ponieważ zawarta w nich informacja nie jest racjonalnie filtrowana. Ponadto bodźce
48
zapachowe odbieramy szybciej niż te wzrokowe i słuchowe . Żyjemy w czasach,
gdy owe zdolności ludzkiego nosa są cenione zbyt nisko i niedostrzegane – Anna
Królikiewicz przywraca im wysoki status. Bez węchu niemal nie czulibyśmy sma49
ku . Przeważająca część tych doznań, które odbieramy jako smakowe, jest w rzeczywistości doznaniami olfaktorycznymi. Rozróżniamy wszak tylko pięć smaków:
słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. To zapachy aktywują naszą ukrytą pamięć
50
i warunkują – jak się przypuszcza – aż 75% naszych zachowań . Dlatego cukiernicze obiekty artystki smakują lawendą i paczuli, co może mieć miejsce dzięki traktowaniu zapachów jako medium sztuki. Anna Królikiewicz przywraca zatem rangę
zmysłowi węchu, który zdeprecjonował m.in. Immanuel Kant, sytuując go poza ka51
tegoriami piękna, przemilczając lub skazując na banicję ze sfery estetyki . Zapach
już od antyku był wszak podejrzany jako animalistyczny, powiązany z jedzeniem,
lękiem o przetrwanie i seksualnością. Drogeria pachnie bez kompleksów wobec
owych tradycyjnych estetycznych założeń i podaje w wątpliwość racjonalistyczną
spuściznę oświeceniowych filozofów.
Twórczość Anny Królikiewicz – na bazie estetycznego ucieleśnienia – angażuje wszystkie zmysły i uruchamia transzmysłową somatyczną percepcję: „doświadczenie estetyczne w swojej najpełniejszej i najbogatszej formie jest sensorycznym
52
doświadczeniem całej osoby” . Artystka występuje w roli Erfahrungsgestalterin,
która inspiruje się sensoryczną intuicją. Nie pozwala zwieść się myśli, „że ponieważ
różne zmysły mają swoją siedzibę w określonych organach lub obszarach ciała,
to będziemy w stanie rozróżnić ich sygnały w konkretnych sytuacjach percepcyj53
nych” . Dlatego smak może być haptyczny, widzenie dotykowe, a doznania węchowe mogą generować obrazy. Wszystkiemu towarzyszy estetyczna stylizacja, która
– jak podkreślał Simmel – wiąże się z socjalizacją i kulturowym nacechowaniem
wspólnego biesiadowania.
Anna Królikiewicz – także w dokumentacji własnych projektów oraz w fo54
tografiach publikowanych w mediach społecznościowych – optycznie zapośrednicza właściwości taktylne, zapachowe, smakowe, a często i słuchowe. Pozostaje
blisko idei Jeana Anthelme Brillat-Savarina, dla którego biesiadowanie i gastronomia doskonała obejmują także wizualne piękno, a nie jedynie zmysłowe modalności
55
węchu i smaku . Z kolei w ramach koncepcji kuchni dekoracyjnej Barthesa wzrok
jest zmysłem wyróżnionym, a patrzenie może zastępować realny akt konsumpcji.
Twórczość Anny Królikiewicz – mimo bycia konsekwencją przejścia z pracowni malarskiej do kuchni – nie odcina się od wizualności, co postrzegam jako jej wielki
atut. Pobudzane są żarłoczne oko oraz widzący brzuch, a nawet widzący nos. Oko
sytuuje się też często na koniuszku palca, generując pracę taktylnego spojrzenia.
Artystka nie zakłada, że rzeczywisty udział wszystkich zmysłów jest nieodzowny
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związanym z tematyką zmysłów, jak i we współczesnej multisensorycznej instalacji
Anny Królikiewicz dochodzi więc do aktywacji doznań zmysłowych – wspomnień
zapachów, dźwięków, zapisanych w ciele reminiscencji z dotykania faktur, mate39
riałów i powierzchni rzeczy . Paradoksalnie zatem, kojarzona ze współczesnością,
somatyczna i transsensoryczna percepcja ma swoje korzenie w malarstwie – fundamencie de(kon)struowanego wzrokocentryzmu. Anna Królikiewicz to doskonale
wie i nie odcina się od tradycji, dialogując z nią na wiele twórczych sposobów.
Motyw uczty, z której zostaliśmy wykluczeni, powraca w roku 2013 jako jedna z części instalacji site-specific zatytułowanej Stany skupienia. Anna Królikiewicz
wybiera wnętrze nieczynnego sklepu mięsnego, by w nim ustawić nakryty stół bez
krzeseł. Tym razem zalewa wszystkie potrawy białawym woskiem, który zastyga,
tworząc na jedzeniu, naczyniach, sztućcach i obrusie osobliwą błonę oddzielającą
nas jak filtr od możliwości konsumpcji. Zresztą nie ma krzeseł, a więc nie można
się dosiąść – instalacja znowu silnie działa na wzrok, który z kolei inicjuje pracę
pozostałych zmysłów. Jest melancholijnie, a miniony czas – podobnie jak w obiekcie This is the Time and this is the Record of the Time – jest intensywnie obecny
niczym nagranie na niewidzialnym nośniku. W powietrzu unosi się Proustowska
aura wspomnień, które na bazie percepcji transzmysłowej zamieniają się w obrazy
– inne u każdego odbiorcy. Według somaestetyki świadomość ciała danej osoby
40
oraz jej somatyczna kondycja wpływają na sposób, w jaki ta osoba postrzega .
Ponadto pamięć olfaktoryczna jest głównie niewerbalna, asocjacyjna, synestezyj41
na, wysoce spersonalizowana i afektywna .
Zastosowany w instalacji wosk jako materiał organiczny dodatkowo te
aspekty intensyfikuje. Wywołuje zmysłowe doznania; pragnie się go dotykać ze
względu na jego jakby lekko wilgotną powierzchnię. Ponadto od wieków był używany do konserwacji zwłok, dzięki czemu ma specyficzny związek z ciałem i uciele42
śnianiem oraz śmiercią i nostalgią , co w Stanach skupienia działa w szczególnie
wyrazisty sposób. Potrawy zostają zakonserwowane, zmumifikowane, nieodwracalnie przykrywa je woskowa membrana, uzmysławiająca niemożność cofnięcia
czasu i zrobienia zakupów w czynnym kiedyś sklepie mięsnym.
Praktyka artystyczna Anny Królikiewicz to zatem także zmysłowe wczuwanie się w miejsca: m.in. w puste podwórko przy ulicy Czopowej w Gdańsku
czy niefunkcjonujący sklep mięsny, a także w nieczynną już drogerię w Gdańsku
na Biskupiej Górce. W 2012 roku we wnętrzu tej ostatniej artystka kreuje instalację site-specific zatytułowaną Drogeria, w ramach której przekracza barierę
43
niedotykalności i zaprasza odbiorców do konsumpcji . Wypieka mnóstwo ciast
i babeczek o kolorach i formach przypominających produkty drogeryjne. Czyni
z nich jadalne rzeźby, które eksponuje na cukierniczych naczyniach. Wszystko
jest niebieskawe i liliowe niczym eleganckie, ręcznie robione mydełka.
Pachnie paczulą i lawendą. Kolory ścian wnętrza, formy, zapachy i smaki wieloaspektowo oddziaływają na siebie wzajemnie. Kiedy wdychamy jakiś zapach
w czerwonym pomieszczeniu, zadziała on na nas inaczej niż gdybyśmy wdychali
44
go w pomieszczeniu pomalowanym na niebiesko . Stąd zastany wystrój drogerii ma niebagatelne znaczenie dla transzmysłowej percepcji i sensorycznej intuicji. Odbiorcy, spożywając poszczególne ciastka, stopniowo wczuwają się w aurę
miejsca, które straciło już swoją funkcję. Jak podkreśla Shusterman: „jeden kęs
prowadzi do złożonej sekwencji wąchania, gryzienia, smakowania, przeżuwania,
połykania i oddychania. Na każdą z tych czynności, składają się jej własne wielora45
kie ciągi sensomotoryczne” . Niebieskie i liliowe obiekty są dotykane palcami i spożywane, co – jak ujął to Berleant – „staje się pęknięciem w skamielinie estetycznej
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do pełnego odbioru dzieła, lecz – podobnie do strategii Aloisa Riegla w jego słynnej
definicji haptyczności – stawia najczęściej na dotykowe, smakowe, węchowe i słuchowe modalności wzroku. Czasem pozwala nam coś skonsumować (Flesh Flavour
Frost, Drogeria), lecz ów akt i tak nie deprecjonuje wybujałej wizualności immanentnie zawartej w tej instalacji.
Anna Królikiewicz – wbrew zaleceniom współczesnych estetyków może
za bardzo zachłystujących się zwalczaniem wzrokocentryzmu – nie eliminuje całkowicie kontemplacji na rzecz zaangażowania: „Bezinteresowna kontemplacja jest
(…) akademickim anachronizmem. (…) zaangażowanie (…) podkreśla aktywną na56
turę doświadczenia estetycznego i uczestnictwo jako jego istotną jakość” . Autorka
Stołu i Flesh Flavour Frost nie daje się zwariować i nie ulega przekonaniom, że cielesna partycypacja w percepcji olfaktorycznego, taktylnego czy smakowego dzieła
sztuki jest absolutnie konieczna – dopiero ona bowiem czyni dzieło kompletnym.
Czasem zaangażowanie w tę twórczość może – paradoksalnie – także polegać
na kontemplacji. Może niekoniecznie bezinteresownej, bo żarłoczne oko i widzący brzuch chcą zaspokoić swoje apetyty. Gdy transzmysłowo oglądam realizacje
Anny Królikiewicz, czuję, że też mam takie oko i taki brzuch. Rozzmysławiam się,
więc jestem.
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In 2011, Flesh Flavour Frost was created. The smell and taste of the human
body was condensed and frozen to make ice cream. Ice cream is generally licked,
like the skin of a lover, which has a special, enticing fragrance. Anna Królikiewicz
knows all too well that “certain forms of artistic expression have erotic connotations,
as an integral part of the work they cannot be removed without crippling, or even
12
destroying, the aesthetic meaning.” By Berleant’s criteria of re-thinking and bold
13
aesthetics, in Flesh Flavour Frost the artist performs an aesthetic embodiment, engaging multisensory perception and eliciting different, individual memories in each
person. “In embodiment meanings are experienced rather than cognized. That is
to say, we grasp them with our bodies, literally incorporating them so they become
14
part of our flesh.”
Yet this project has another dimension, in that it can provoke nausea, and
even revulsion. It is abject. It is flesh-colored. While the body of a person we love
can stoke desire, an unfamiliar body can even be repellent. The sense of smell –
always vacillating between the erotic and repulsion – is most difficult to control, and
15
smell can trigger a vomiting response. Anna Królikiewicz thus falls into the Dadaist
tradition, in which revulsion was a conscious strategy to break down both the tradi16
tional subject and bases of aesthetic contemplation. The human-flesh-flavored ice
cream was consumed, in a literal sense, by around one hundred and eighty people
who visited the artist’s studio. Just as importantly, however, it was consumed by
multisensory, active imaginations, which, through the aesthetic embodiment pro17
cess, reacted as though they truly tasted, smelled, and touched. As the person
18
shaping the experience (Erfahrungsgestalterin), Anna Królikiewicz turns us into
sensual cannibals. She knows that the essence of desire lies in constant longing
for the Other: as in the dream of Sigmund Freud’s daughter, Anna, where “an or19
dinary, physical desire for cake concealed a much profounder desire for love.”
Królikiewicz’s ice cream, therefore, conceals an appetite for sexuality and sensual
intimacy. It combines the heat of a summer’s day with a refreshing coolness.
In 2017, Tears Flavour Frost was created. Tears are tied to emotions, and
20
found only in humans. Tears of emotion have 30% more protein than tears that
moisten the eyes or those produced to wash out a speck of dust. Men experience
a drop in testosterone when they smell women’s tears – they receive a chemical
signal that sexual contact is unattainable, which shuts down the part of the brain
21
22
that stokes desire. Tears make empathy grow, and diminish sexual expectations.
This time, Anna Królikiewicz has created an extract that tastes of salty melancholy
and bitter loneliness. Again she asks us if we would care to taste it and – whether
23
literally or in our imaginations – experience the Proust effect.
This Is the Time and This Is the Record of the Time of 2012 is also saturated with the sadness of passing time. This is a cake decorated with a merry-goround that seems to turn circles. Flowers are encased in a transparent red substance resembling gelatin, mainly roses, which wilt over time and decay, as might
be expected in their role as the eternal symbol of vanitas. Anna Królikiewicz again
creates a multisensory work, luring us through sight, taste, smell, and touch, and
even sound – the display was accompanied by music, but apart from its literal presence, the gentle creak of the turning carousel embodied itself in the imagination.
The title also speaks of a record – thus the sounds are “captured” in the object.
This Is the Time and This Is the Record of the Time works with sensory
immediacy on our somatic and sensory perception, involving the entire person, and
not the senses individually. Anna Królikiewicz’s ephemeral, temporary object might
24
thus be interpreted in terms of sight as a kind of touch, taste, smell, and hearing.

THE GREEDY EYE AND THE SEEING STOMACH, OR: HOW THE WORK OF ANNA KRÓLIKIEWICZ STIRS MY SENSES

1

eng
149

Mar ta Smoliń ska

THE GREEDY EYE AND THE SEEING STOMACH, OR: HOW THE WORK OF ANNA KRÓLIKIEWICZ STIRS MY SENSES
eng

When I experience the work of Anna Królikiewicz, I intensely feel that I have all five
of my senses. My senses are stirred, therefore I am. In describing this experience,
I feel the poverty of language when it comes to verbalizing the sensations from
touch, taste, and smell – the senses that have always been lowest on the totem
pole. The philosophers of Antiquity gave only to sight and hearing the potential to
generate aesthetic experiences, a hierarchy that was authoritatively confirmed by
1
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The installations, actions, and objects by Anna
Królikiewicz and, disputably, their documentation, cast doubt on Hegel’s thesis,
showing that perception is a multisensory phenomenon, and that cutting off input
from certain senses is an artificial construct inherited from the epoch of ocularcentrism, separating the eye, primarily, from touch, taste, smell, and even hearing.
Królikiewicz never serves us artistic fast food, and most of her projects work not just
on one of the senses, but join them all in a sophisticated manner. She is a master
2
of initiating somatic and sensory perception, which can be developed by fusing
theory and practice and by cultivating a consciousness of the body and its somatic
potential. She profoundly realizes that the epoch of vision has passed, making way
for the epoch of bodies, which activates not only sight and hearing, but all five of the
3
senses. In the epoch of bodies, which has digested the phenomenology of Maurice
Merleau-Ponty, the eye itself must be somatic and sensory.
“I finally decided to rise, I picked myself up and went down the hall to the
studio, then along the carpet to the kitchen,” writes Anna Królikiewicz. This transition from the painting studio, where she created monumental drawings and pictures, to the kitchen, is highly significant – it spans far more distance than a trip
from one room to another in a single apartment. For the artist moved from ocularcentrism to a multisensory approach, abandoning traditional aesthetics, rooted in
4
Enlightenment rationality, in favor of somaesthetics, synesthesia and an aesthetics
5
of re-thinking. Yet, one of my main theses is that she never loses sight of the potential of visuality. Her art stirs the sense of sight.
The rebirth of Anna Królikiewicz in the arts, creating a continuity between
6
art and life, between art and experience, came in 2011. It was followed by the assertion that – in accord with Arnold Berleant’s thesis – art does not require a way
of experiencing things separate from other fields of life, and the identity of the aes7
thetic requires no separation from other kinds of human sensations. Being in the
kitchen and bustling about facilitates a return to “the fluidity of experience, irides8
cent with the fleeting brilliance of sensory qualities.” Berleant is backed by Robert
Dobrowolski: “Owing to its symbolic-sensory nature, the preparation and consumption of food falls into the realm of aesthetic experience, and as such, it can and even
9
should be evaluated by artistic criteria.”
This richness also correlates with the fact that eating is a performative
art: “Its artistic elements and stylistic properties are closely tied to the person
making the art, in that its aesthetic effects transform the person and become an
10
inseparable part of him or her.” With respect to Richard Shusterman’s thesis,
I would stress that eating occurs not only when dining, but also in preparing, serving,
and observing. Since 2011, Anna Królikiewicz has thus been aesthetically transformed, and what she does is inseparable from her. The artist’s stance reminds us
of an Italian theorist, Nicola Perullo, who writes: “to understand and accept the idea
that eating could be art, we must think of art as cooking. In other words, instead
of making acknowledged art our point of departure, we make cooking our point
11
of departure, and move from it to art.” I will be showing this based on some of
Królikiewicz’s works.
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its scout. It is the feeling arm of the intellect, perceiving qualities that reason must
31
grapple with and comprehend.” This sensory intuition is also activated in the audience, who, in looking and smelling, taste the dishes in their imaginations, and feel
the cool of the metal cutlery and the glass of the cups. Trans-sensory perception
absorbs them entirely.
Anna Królikiewicz plays a sophisticated game with the tradition of Dutch
painting – with trompe-l’œil still lifes, inviting viewers to take them in with sight and
32
touch, or tactile sight (das Tastschauen). They also appeal to the sense of taste and
can be indirectly physically perceived. As Sybille Ebert-Schifferer stresses, these
still lifes can not, however, be encapsulated by the notion of tactile sight, as a more
adequate description of this sort of perception would seem to be the devouring eye
33
(essendes Auge). These works, like Anna Królikiewicz’s Table, might be instinc34
tively embodied or incorporated (instinktiv einverleibt) as projections of vitality.
Much like the Dutch painters of the seventeenth century, she activates the somatic
perception of the seeing stomach (sehender Bauch), which becomes a cognitive
35
organ in the process. And when the belly sees, the eye becomes greedy – all the
more so as it perceives stylized aesthetics, the more it is seduced by the textures
and substantiality of various objects and breathes their scent.
The Table installation is, in a sense, a response to Markus Rath’s question: What is the smell of a Flemish tavern? How did it smell in the seventeenth
36
century? He believed the pictures of David Teniers the Younger help us to grasp
a phenomenon as ephemeral as smell, since the painter aimed to depict objects
and dishes that are intensely fragrant. He achieved an emanation and stimulation of
the senses that rises above pure visibility. This pictorial transfer of sensations from
different senses and visual stimulation was geared toward triggering trans-sensory
37
perception.
Anna Królikiewicz’s Table also fits into the tradition of the allegory of the
five senses, whose theme was depicted to give viewers the feeling of using their
38
other senses while only looking. The experience of other senses written in the
body allows sight to produce other sensations as “pictorial recollections.” Both in
Baroque painting dealing with the senses and in the contemporary multisensory
installations of Anna Królikiewicz, sensory experiences are activated – memories
of smells, sounds, and reminiscences of textures, materials, and surfaces written
39
in the body. Though paradoxically associated with the present, somatic and transsensory perception has its roots in painting – the foundation for de(con)structed ocularcentrism. Anna Królikiewicz knows this perfectly, and does not jettison tradition,
dialoguing with it in many creative ways.
The motif of the feast from which we are excluded returns in 2013
as one part of a site-specific installation titled States of Matter. Anna
Królikiewicz chose the interior of a defunct meat shop to place a bountiful table with no chairs. This time, she poured a whitish wax over all the dishes,
which dried to create a weird membrane on the food, plates, cutlery, and tablecloth, keeping us from being able to consume it, like a filter.
At any rate, there were no chairs, and thus, nowhere to sit – the installation again
had a powerful visual effect, which then set the other senses working. It was melancholy, and the passage of time – as in This Is the Time and This Is the Record of the
Time – was intensely present, like a recording on an invisible medium. A Proustian
aura of memory hung in the air, turning into images through trans-sensory perception, different ones for everybody. According to a somaesthetic consciousness of
40
the body, a person and her somatic condition alter her perception. Moreover, ol-

THE GREEDY EYE AND THE SEEING STOMACH, OR: HOW THE WORK OF ANNA KRÓLIKIEWICZ STIRS MY SENSES

25
The concept of the haptic imagination
is found in: J. E. Jung, “The Tactile and
the Visionary: Notes on the Place of
Sculpture in the Medieval Religious
Imagination,” in: Looking Beyond. Vision,
Dreams and Insights in Medieal Art and
History, ed. by C. Hourihane, Princeton
2010, p. 224.

eng
151

Mar ta Smoliń ska

THE GREEDY EYE AND THE SEEING STOMACH, OR: HOW THE WORK OF ANNA KRÓLIKIEWICZ STIRS MY SENSES
eng

This powerful sense of touching in the process of seeing gives a form an embodied
25
shape in one's imagination. The haptic imagination is then active and engaged; it
responds or describes as if it felt and touched the little horses, the structure of the
canopy, or the full, fleshy petals of the flowers submerged in the red substance. Yet,
not only is touch embodied in the looking process in an imaginative way – the phenomenon of this trans-sensory perception affects taste and smell with equal intensity. We taste the fruity gelatin on our tongue, and the real smell of raspberry powder
used in producing This Is the Time and This Is the Record of the Time inextricably
blends with the aroma created in our memory. The artist optically mediates tactile,
olfactory, and gustatory properties, as well as sounds – the Proust effect can also
take hold in the imagination.
To grasp this phenomenon in relation to experiencing food, Nicola Perullo
suggests the category of haptic taste: “I abandoned ‘optical taste’ as too intellectual
and remote, moving toward ‘haptic’ taste. (…) Haptic perception is trans-sensory: it
26
less includes touch as one of many senses than the whole sensing body.” Perullo’s
category, which I am applying to the work of Anna Królikiewicz, reminds us that –
perhaps somewhat contrary to the term’s original intentions – even if we do not
literally consume, we do in our imaginations, which can be an equally powerful
sensory experience. The key to this situation is to give justice to the optical virtues
which – despite her de(con)struction of ocularcentrism – have never been neglected or deprecated in her work. In the paintings of the Renaissance and the Baroque,
hearing was activated through sight: depictions of instruments or sheet music, or
figures playing music or dancing, compensated for the silence of the music in pic27
tures. Listening to music is always an internal experience. Renaissance painters,
notably Raffaello, aimed to make this experience visible. Anna Królikiewicz makes
not only sound visible, but above all, tastes, smells, and touch.
This was her aim when, in 2012 she arranged the site-specific Table installation in an abandoned Gdańsk courtyard of Czopowa Street 11. This project contains the visual cornucopia of seventeenth-century Dutch painting, particularly still
lifes with vanitas motifs. The raw fish, fish heads and bones, the gnawed slabs and
loaves of bread, the partly drained goblets, half-peeled lemons, and soiled plates,
cutlery, and napkins tell us a feast has occurred. Something is gone for good. We
are late. No one waited for us. We were excluded from the banquet. This feeling of
exclusion is all the more striking in that the table is sumptuously laid for a group of
people, for a social group or community. Georg Simmel has suggested that a community is created in banqueting, and this socialization of the meal requires aesthetic
28
stylization. Eating in a group is thus tied to aesthetic satisfaction and has far more
of a cultural dimension than merely satisfying one’s hunger. Anna Królikiewicz’s
Table installation thus makes us cognizant of being excluded from the cultural and
aesthetic ritual of feasting. This ostracism is linked with latecoming and the inability
to arrive on time immanently inscribed in this work.
There remain the picturesque remnants of a stylized aesthetic, luring to
taste and touch, giving off the aromas of fish, bread, and wine. Their various textures and intense substantiality seduce the senses. As Roland Barthes might have
29
put it, it all has a sort of Baroque rapture. “Among the most important genres
of contemporary art are those that succeed in joining the qualitative immediacy
30
of objects with an awareness of the aesthetic character of the entire situation.”
In arranging Table, Anna Królikiewicz, undoubtedly had this awareness. To use
Berleant’s terminology, I would also add that she based her work on sensory intuition, which “is the cutting edge of consciousness, not the enemy of reason, but
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bow to the complexes of these traditional aesthetic premises, casting doubt upon
the rationalist legacy of the Enlightenment philosophers.
Based on aesthetic embodiment, the work of Anna Królikiewicz incorporates all the senses and mobilizes trans-sensory somatic perception: “aesthetic
52
experience at its fullest and richest is sensory experience of the whole person.”
The artist adopts the role of the Erfahrungsgestalterin, inspired by sensory intuition.
She will not be seduced by the thought that “since various senses have their seats
in specific bodily organs or areas, their signals are distinguishable in actual percep53
tual situations.” This is why art can be haptic, tactile sight and smells can generate
pictures. It is all accompanied by an aesthetic stylization, which, as Simmel stresses, is tied to socialization and is a cultural attribute of banqueting.
Even in the documentation of her work or the photographs published on
54
social media, Anna Królikiewicz optically mediates tactile, olfactory, and gustatory properties, and often sounds as well. She remains close to the ideas of Jean
Anthelme Brillat-Savarin, for whom banqueting and perfect gastronomy are a part
55
of visual beauty, and not merely the modality of taste and smell. By Barthes's concept of ornamental cookery, in turn, sight is the privileged sense, and looking can
substitute for the real act of consumption. The work of Anna Królikiewicz, though
it comes from moving to the kitchen from the painting studio, does not neglect the
visual, which I see as a great asset. The greedy eye and the seeing stomach are
seduced; as is the seeing nose. The eye is also often situated on the fingertips,
generating works that appear to be tactile. The artist does not assume that the
real participation of all the senses is necessary for the full appreciation of a work,
but, as with the strategies of Alois Riegl in his famous definition of the haptic, she
most often explores the tactile, gustatory, olfactory, and sound modalities of vision.
Sometimes she allows us to consume (Flesh Flavour Frost, Drogeria), yet this act
does not undermine the lush visuality immanently present in this installation.
Contrary to the urgings of contemporary aesthetic theorists, perhaps too
absorbed in the struggle against ocularcentrism, Anna Królikiewicz does not entirely eliminate contemplation in pursuing engagement: “Disinterested contemplation
is (…) an academic anachronism. (…) engagement (…) stresses the active nature
56
of aesthetic experience and its essential participatory quality.” Królikiewicz will
not lose her senses and succumb to the conviction that physical participation in
olfactory, tactile, or gustatory perception of the work of art is absolutely necessary – that only they make a work complete. Sometimes engagement in this work
may, paradoxically, also involve contemplation. Yet, this is not necessarily disinterested, as the greedy eye and the seeing stomach want to satisfy their appetite.
When I trans-sensorily view Anna Królikiewicz’s work, I feel I have such an eye and
a stomach. My senses are stirred, therefore I am.
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factory memory is mainly non-verbal, associative, synesthetic, highly personalized,
41
and affective.
The wax used in the installation, as an organic material, intensifies these
aspects even more. It evokes sensations; one longs to touch it and test its surface,
which seems slightly damp. Moreover, for centuries it was used to embalm corpses,
giving it a special relationship with the body and embodiment, as well as with death
42
and nostalgia, which, in States of Matter, works with particular intensity. The dishes are preserved, mummified, irreversibly coated by the wax membrane, stirring
thoughts of the impossibility of turning back time and shopping in the once bustling
meat shop.
Thus, Anna Królikiewicz’s art involves sensory excursions into places: into
the empty courtyard on Czopowa Street in Gdańsk, or a defunct butcher’s shop, as
well as an inactive drugstore in Gdańsk, on Biskupia Górka. In 2012, In the pharmacy interiors, she created a site-specific installation, Drugstore, in which she crossed
43
the line of untouchability and invited her guests to eat. Baking masses of cakes
and cupcakes in colors and shapes recalling drugstore products, she made them
into edible sculptures, which she exhibited on sweet-shop plates. Everything was
sky-blue and violet, like fancy handmade soaps. The smells of patchouli and lavender filled the air. The colors of the walls inside, the forms, smells, and flavors affected one another in multiple ways. When we breathe a scent in a red room, it works
44
differently on us than if we had smelled it in a blue room. Thus, the drugstore interiors had considerable significance in trans-sensory perception and sensory intuition.
In devouring the cakes, visitors gradually got a feel for the aura of a place that long
stood unused. As Shusterman stresses: “one mouthful [leads] to a complex sequencing of smelling, biting, tasting, chewing, swallowing, and breathing. Each one
45
of these activities involves its own complex sensorimotor sequences.” The blue
and violet objects are to be fingered and consumed, which, as Berleant would have
46
it, “becomes a fissure in the rock of aesthetic respectability.” Yet, the visual side
of Drugstore rentains a hugely important role; Anna Królikiewicz has worked it to
a meticulous perfection and aesthetic embodiment. As Priscilla Parkhurst Ferguson
47
writes: “eating is a ‘total sensory phenomenon’,” which engages the tongue, nose,
and palate, as well as the eye and ear.
After a feast, there are only crumbs on empty plates and smells. The smells
rouse memories and desires, which in turn affect our behavior. They allow us to
recognize our environment and surroundings. Smell is the only response of the
human senses that is directly tied to the limbic system of the human brain. It is
here that emotions are generated and memories are kept. Smells instinctively affect our decisions, because the information they contain is not filtered rationally.
48
Moreover, olfactory stimuli is received quicker than sight or sound. We live in times
when the capabilities of the human nose are undervalued and unappreciated; Anna
Królikiewicz restores their rightful status. Without smell, we would taste practically
49
nothing. The great majority of the sensations we apprehend as gustatory are in
fact olfactory. Indeed, we distinguish between only five tastes: sweet, salty, bitter,
sour, and umami. It is smells that activate our hidden memories and condition – it
50
is estimated – 75% of our behavior. This is why the artist’s sweets taste of patchouli and lavender, which is only possible using smell as a medium of art. Anna
Królikiewicz restores virtue to the sense of smell, deprecated by Immanuel Kant,
among others, who situated it outside the realm of beauty, bypassing or banishing it
51
from the sphere of aesthetics. Since Antiquity, smell has been deemed animalistic,
tied with eating, fear for survival, and sexuality. Drugstore is fragrant, refusing to

Agata Stronciwilk

Spektakle smaku

W centrum twórczości Anny Królikiewicz znajduje się zagadnienie doświadczenia
zmysłowego. Artystka w sposób szczególny zainteresowana jest zjawiskiem smaku
oraz tym, w jaki sposób jedzenie może stać się sposobem komunikowania treści. Królikiewicz dostrzega możliwości narracyjne w doznaniach i doświadczeniach,
które zazwyczaj nie są postrzegane jako mające potencjał do generowania opowieści. Artystka poszukuje historii zapisanych na talerzu, czy też unoszących się
w powietrzu, uwalnianych pod wpływem smaków i zapachów. W jej realizacjach,
koncentrujących się na doznaniu smaku, w przeciwieństwie do działalności stricte
kulinarnej smak nigdy nie jest autoteliczny. Smak interesuje ją nie ze względu na
niego samego, lecz ze względu na to, w jaki sposób może stać się medium do przekazywania treści.

pl

Agata Stronciwilk

156

Dla Królikiewicz jedzenie jest rodzajem tekstu, z którego można wyczytać historie,
tożsamości i emocje. Zaskakujący może wydawać się fakt, że o ile wielu artystów
podejmuje w swej twórczości tematykę związaną z jedzeniem, o tyle niewielu z nich
interesuje się samym smakiem. Współcześnie pojawia się wiele działań artysty3
cznych związanych z jedzeniem . Można stwierdzić, że Królikiewicz idzie jednak
o krok dalej, czyniąc nie tylko samo jedzenie, ale także smak medium swojej sztuki.
Skupienie się na smaku posiada istotne konsekwencje artystyczne: jej prace są efemeryczne, nie jest możliwe ich zachowywanie, artystka rezygnuje z tworzenia obiektów na rzecz generowania doświadczeń. W w ypadku jej działań jedynym
sposobem, aby ich doświadczyć, jest obecność – w danym miejscu i danym czasie.
W innym razie pozostają jedynie „resztki” – dokumentacja, fotografie, opowieści. To
właśnie na ich podstawie badacz zmuszony jest opisywać, i tak trudne do zwerbalizowania, doświadczenie zmysłowe.
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Prace Królikiewicz oparte są więc na skrajnej bliskości pomiędzy ciałem podmiotu
i „ciałem” sztuki. Wejście w kontakt z jej pracami niejednokrotnie oznacza pozwolenie na to, aby nasze ciało stało się ich nośnikiem. Pełnia doświadczenia tej
twórczości wymaga bowiem takiego bezpośredniego kontaktu. W związku z tym, że
smak jest tutaj kluczowym komponentem doświadczenia estetycznego, nie można
percypować prac artystki, jedynie je oglądając lub dotykając. Jednocześnie realizacje Królikiewicz wywołują w odbiorcach rodzaj niepokoju, ponieważ proponuje
ona smaki nietypowe oraz nie zawsze przyjemne. Te tworzone przez nią wykraczają poza to, co znajome i oswojone. W związku z tym wpisują się w opisywane
przez Claude’a Fischlera zjawisko neofobii, lęku przed nieznanym pokarmem, kon4
sumowaniem pokarmu z nieznanego źródła . Proponowana przez niego koncepcja
„paradoksu wszystkożercy” (omnivore paradox) związana jest z faktem, że człowiek
w swych wyborach kulinarnych rozpięty jest pomiędzy potrzebą nowości (neofilia)
a lękiem przed nią (neofobia). Wszystkożerność implikuje dowolność, w związku z czym Fischler wskazywał na niezwykłe zróżnicowanie diet w społecznościach ludzkich, od niemalże wyłącznie roślinnych po całkowicie oparte na mięsie.
Wszystkożerność wymaga jednak również różnorodności, człowiek nie jest bowiem
w stanie czerpać wszystkich potrzebnych składników odżywczych z jednego pokarmu, w związku z czym konieczne jest chociaż minimalne zróżnicowanie. Paradoks
wszystkożercy wynika z jednej strony z faktu, że owo zróżnicowanie wymusza potrzebę innowacji, zmiany, eksploracji, z drugiej strony pojawia się konieczność pewnego „konserwatyzmu” – nowy, nieznany pokarm jest bowiem potencjalnie niebezpieczny. W sprzężeniu tych dwóch aspektów Fischler widzi źródło lęku i niepokoju,
które przejawia człowiek wobec żywności. Napięcie to niejednokrotnie jest również
wykorzystywane w działaniach artystycznych. Podobnie było w wypadku lodów
Królikiewicz, których smak nie był oczywisty, co więcej – mógł wywoływać rodzaj
niepokoju w związku z faktem, że miał nasuwać skojarzenia z ludzkim ciałem.
Flesh Flavour Frost jest więc również w pewnym stopniu opowieścią o kanibalistycznej bliskości. Królikiewicz balansuje na granicy tabu kulinarnego, oferując nie
naskórkowe zetknięcie z drugim ciałem, lecz wchłonięcie go do wnętrza. Stworzone
przez nią lody w przewrotny sposób naśladują skład ludzkiego ciała. Jak pisała
artystka, zawierają one:
ponad połowę wody, 20% białka, 10% tłuszczu, węglowodany, minerały. Użyłam
japońskiego jedwabnego tofu, mleka migdałowego, wędzonej soli, soku z brzozy
i czarnych trufli, ze względu na ich biologiczny, bliski deszczu zapach. Składnikiem

Flesh Flavour Frost (2011), czyli lody o smaku ludzkiego ciała, to pierwsza praca
artystki, w której kluczowe było doświadczenie smaku. Bez wątpienia dzieła sztuki,
które przeznaczone są do zjedzenia, nie mieszczą się w rozumieniu kantowskiej
estetyki opartej na zdystansowaniu wobec obiektu sztuki. Dzieła, których istotnym
elementem jest ich spożycie, otwierają wobec estetyki nową problematykę dotyczącą percypowania sztuki, wykraczającą daleko poza jej wzrokocentryzm. Zaburzają one, wydawałoby się nieusuwalną, barierę pomiędzy podmiotem i przedmiotem.
W tego typu działaniach „dzieło sztuki” zostaje wchłonięte przez podmiot, stając
się jego częścią. Nie może być mowy o jakimkolwiek zdystansowaniu – doświadczenie
dzieła sztuki staje się doświadczeniem cielesnym, co więcej – dzieło i ciało stają
się jednością. Zespolone z ciałem dzieło wnika w jego trzewia, przechodzi przez
przełyk, aż zostanie wydalone.
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najsilniej zbliżającym się do bogactwa i ciepła aromatu oddychającej, czystej skóry
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jest kmin rzymski – kumin. Wnosi do lodów zapach słońca z krajów, w których jest
5

uprawiany, słodycz potu, rozoraną ziemię, zapach opalonego na plaży ramienia .

Działanie Królikiewicz uwidacznia wielowymiarowość powiązania pomiędzy cielesnością a smakiem – jego percepcja zawsze związana jest z ciałem, lecz z drugiej
strony ono samo może również być jego źródłem.
Jednym z aspektów, w jaki obcujemy z własnym ciałem, jest jego smakowanie –
spływające po policzkach łzy dostają się do ust, podobnie jak spływający pot. Pierwszym odruchem po skaleczeniu się jest polizanie lub ssanie rany, z czym wiąże
się poczucie charakterystycznego, metalicznego smaku w ustach. Smakowanie
własnego ciała dokonuje się również poprzez praktyki autokanibalistyczne,
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Barry C. Smith zwracał uwagę na fakt, że akt spożywania stymuluje wszystkie
zmysły, a doznanie smakowe jest jednym z najbardziej multisensorycznych do1
świadczeń człowieka . Smak powiązany jest z pamięcią, emocjami, wspomnieniami.
Ma wymiar indywidualny, jak i kolektywny, buduje podziały i łączy, dzielimy się
nim i zachowujemy go dla siebie, mówi o tym, kim jesteśmy lub kim chcielibyśmy
być. Anna Wieczorkiewicz zadawała pytanie o to, czy możemy współcześnie mówić
o przeorganizowaniu ludzkiego sensorium i związanej z tym „kulturze nowych
2
zmysłowości” . Wraz z tak zwanym zwrotem sensorycznym zaobserwować można
rosnące zainteresowanie tematyką zmysłów, zarówno w perspektywie badawczej,
jak i artystycznej.
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O połączeniu pomiędzy erotyką a kanibalizmem pisała Luce Giard: „miłość
opanowana jest przez fantazmatyczne pożeranie, kanibalistyczną asymilację inne8
go niż my sami, tęsknotę za niemożliwą tożsamościową fuzją” . Badaczka cytuje
także Noëlle Chȃtelet: „Kochać innego, pragnąć go, to paść się nim i jednocześnie
zaspokoić swój głód, głód symboliczny, przed którym ustępuje głód rzeczywisty
9
czy biologiczny” . Królikiewicz traktuje zmysł smaku jako coś więcej niż tylko źródło
przyjemności. Kontakt z wytworzonymi przez nią lodami w założeniu ma otwierać
w wyobraźni spożywającego szereg skojarzeń i wspomnień związanych z bliskością
drugiego ciała. Smak staje się sposobem, za pomocą którego można wyrażać i opowiadać o emocjach – w tym wypadku przede wszystkim o tęsknocie.
Lody są pokarmem, który sam w sobie nasuwa szereg skojarzeń – z lekkością,
dzieciństwem, latem i beztroską. Wszystkie te przyjemne wspomnienia zostają
w opisywanej pracy skonfrontowane z niepokojem związanym z naruszeniem tabu
kulinarnego oraz tematyką nieobecności i utraty. Smak lodów miał kojarzyć się ze
smakiem skóry rozpalonej letnim słońcem. Jak wspominała artystka, dwie osoby
10
nie były w stanie ich zjeść . Co interesujące, reakcja repulsji nastąpiła dopiero po
tym, gdy poznały ich skład oraz uświadomiły sobie, czego smak mają naśladować.
Królikiewicz zadaje pytanie o to, w jaki sposób smakuje ciało. Jest to wszak smak,
który wszyscy znamy, a nie potrafimy go opisać. Tym samym podejmuje refleksję
nad doświadczeniami, które związane są ze smakiem, a jednak nie są jako takie
postrzegane. To również pytanie o to, w jaki sposób wchodzimy w kontakt z otaczającą nas rzeczywistością za pomocą zmysłu smaku. W dorosłym życiu rzadko zwracamy uwagę na jego epistemologiczny wymiar, jednak w okresie dzieciństwa jest
to zmysł, za pomocą którego badane jest otoczenie. Dziecko wkłada do ust i liże
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niemalże wszystko, co znajduje się w zasięgu jego rąk, w ten sposób wchodząc
w kontakt ze światem i poznając go. Lizanie i ssanie jest także źródłem przyjemności. Dziecięca tendencja do koncentrowania uwagi na okolicach ust była utożsamiana przez Freuda z przyjemnością oralną. Zdaniem psychoanalityka jedną z pierwszych faz rozwoju dziecka jest faza oralna, a głównym obszarem dostarczającym
miłych bodźców są usta. Jest to między innymi przyjemność związana ze ssaniem
11
piersi matki .
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Poprzez smak odbieramy także ciało drugiego człowieka. Arystoteles wskazywał
na bliskość pomiędzy zmysłem smaku i dotyku, wszak oba wymagają bezpośredniego kontaktu pomiędzy podmiotem i przedmiotem. Jednak jeśli chodzi o zmysł
najsilniej powiązany z bliskością, to właśnie smak wydaje się najbardziej intymny.
O ile zdarza się nam dotykać obcych, o tyle sama myśl o smakowaniu obcego ciała
może wywoływać obrzydzenie. Smak jest zmysłem szczególnie obecnym w relacji erotycznej. Pierwszy pocałunek, dotknięcie językiem skóry drugiego człowieka,
smak potu, spermy. Nie ma większej bliskości niż ta zapośredniczona poprzez smak.
Erotyzm, smak i jedzenie są ze sobą powiązane na wielu poziomach. Wystarczy
wspomnieć o pojawiających się w tym kontekście metaforach i wyobrażeniach
kanibalistycznych, które są powiązane z seksualnością. Przykładowo Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska zwracała uwagę na powszechność utożsamienia aktu
seksualnego z jedzeniem w twórczości ludowej, wskazując również na wyobraże6
nia związane z antropofagią . Również w kulturze popularnej i reklamie kobieta
niejednokrotnie ukazywana jest jako towar podlegający konsumpcji tak jak dobra
materialne. Czasami owe wyobrażenia przybierają bardzo dosłowny wymiar, jak
w przypadku opisywanych przez Carol J. Adams przykładów, w których kobiety
7
zostają przedstawione jako „gotowe do spożycia” niczym mięso z rzeźni . Wątek
dotyczący erotyzacji jedzenia, jak i kanibalistycznego charakteru relacji pomiędzy
płciami, obecny jest także w twórczości polskich artystek, wystarczy wspomnieć
słynne prace Joanny Rajkowskiej, Natalii LL czy Aliny Szapocznikow.

6

W pracy Flesh Flavour Frost znajduje oddźwięk zainteresowanie artystki zagadnieniem nieobecności. Stworzony przez nią smak był bowiem odpowiedzią na nieobecność, utratę. Zamiast ciała realnego jest ciało wyimaginowane, ulotne i niemożliwe do uchwycenia. Przywoływane poprzez smak i zapach, więc jednocześnie
w pewnym stopniu materialne i nieuchwytne. Flesh Flavour Frost to praca oparta w pewnym stopniu na kontrastach, gdyż wrażenie cielesności budowane jest
na podstawie składników jedynie roślinnych. Kolejny kontrast to skojarzenie ciała
i ciepła, tutaj zastąpione chłodem. Można dostrzec także pewną grę z wyobrażeniami dotyczącymi słodkości i słodyczy, które okazują się nie być słodkie, stając się
tym samym źródłem doświadczeń niepokojących, a nawet nieprzyjemnych. Lody,
traktowane jako jedne z bardziej znanych przykładów tzw. comfort food, kojarzą
się przede wszystkim z przyjemnością, ale również ze sposobem radzenia sobie
ze smutkiem, rozczarowaniem, żalem. Rosalyn Meadow i Lillie Weiss analizując,
w jaki sposób kobiety postrzegają związek między jedzeniem a seksualnością, zau12
ważyły, że niejednokrotnie pożywienie zostaje nacechowane emocjonalnie . Autorki
wskazywały na różnorodne wymiary mechanizmu substytucji: jedzenie zastępuje
nie tylko doznanie erotyczne, ale także wypełnia pustkę związaną z brakiem relacji.
Wydaje się, że w przypadku Flesh… ten aspekt możliwej substytucji jest dodatkowo
podkreślony poprzez kompozycję smakową. Pracę Królikiewicz można więc również
odczytywać jako wypowiedź o jedzeniu, które zastępuje bliskość, stając się odpowiedzią na utratę i związane z nią poczucie braku.
W trakcie wystawy Gastronomki w Domu Norymberskim w Krakowie artystka zaproponowała Lody o smaku łez (2017), które w trakcie trwania ekspozycji były możliwe
do zakupienia w pobliskiej kawiarni. Królikiewicz nawiązała do faktu, że w zależności od bodźca wywołującego łzy mają one odmienny skład chemiczny. W opisie pracy odwoływała się do trzech rodzajów łez: (1) tych nieustannie obecnych w naszym
oku, (2) powodowanych przez czynniki drażniące oraz (3) przez emocje. Królikiewicz
nawiązuje także do podwójnego rozumienia goryczy – jako gorzkiego smaku oraz
uczucia smutku, żalu, rozczarowania.
Reakcje na słonogorzki smak lodów były różne: niektórzy zjadali je z przyjemnością, natomiast inni z trudem lub nie byli w stanie zjeść ich w całości. Artystka
budowała za pomocą smaku pewną „narrację”, gdyż najpierw wyczuć można było
sól (niczym we łzach), a dopiero później gorycz. Ta ostatnia, rozumiana jako emocja,
jest złożonym i specyficznym odczuciem, zawiera w sobie element rozczarowania,
niespełnionych oczekiwań. Gorzki smak jest często odbierany jako nieprzyjemny,
a na poziomie fizjologicznym powiązany z reakcją wstrętu, gdyż może sygnalizować
obecność trucizny. Na ich bliskość wskazywał Paul Rozin, zaznaczając, że „gorzki
13
smak jest prawdopodobnie pierwowzorem dla wywoływania reakcji wstrętu” .
Gorycz sygnalizuje niebezpieczeństwo, a niechęć wobec gorzkiego smaku ma
wymiar niemalże uniwersalny. David Sutton zauważał również, że w wielu społe-
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postrzegane niejednokrotnie jako obrzydliwe – obgryzanie skórek wokół paznokci,
zjadanie strupów.

Wiele z prac Królikiewicz ma charakter działań site-specific, są one zakorzenione
w historii i tożsamości danego miejsca. Artystka stara się rekonstruować pamięć
przestrzeni za pomocą doświadczenia zmysłowego. W pewien sposób uobecnia
„nieobecne” ciała poprzez doznania zmysłowe, których one doznawały. Przeszłość
danego miejsca zostaje przywołana za pomocą smaków i zapachów. Artystkę
interesuje, jak za pomocą zmysłów smaku i węchu ewokowane są wspomnienia.
Przestrzeń zawsze odbierana jest z perspektywy ciała, które się w niej znajduje.
W związku z tym doświadczenie i wspomnienia związane z danym miejscem to nie
tylko jego wygląd, ale także temperatura czy zapach. Miejsca również mają swoje
charakterystyczne smaki, wątek ten powraca niejednokrotnie w narracjach dotyczących powiązania smaku i miasta.
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Królikiewicz niejednokrotnie koncentruje się na miejscach opuszczonych, aranżując
je w ten sposób, że mamy wrażenie, iż przed chwilą jeszcze były zamieszkałe. Idea
site-specific wynika z przekonania o powiązaniu sztuki i miejsca, wykracza tym
samym poza modernistyczne przeświadczenie o uniwersalizmie dzieła sztuki, które
może znaleźć się w dowolnej przestrzeni, zachowując swe znaczenie. Dzieło modernistyczne w każdym miejscu na świecie wyraża i opowiada o tym samym, a jego
odmienne interpretacje wynikają raczej z odmiennych predyspozycji odbiorców.
Modernistyczna w swej istocie jest także koncepcja white cube – przestrzeni pozbawionej jakichkolwiek bodźców, które mogłyby zakłócać czysto intelektualny
odbiór dzieł. White cube jest wzrokocentryczną przestrzenią intelektu i dystansu,
w której ciało i jego doznania jedynie zakłócają odbiór sztuki. Jest także miejscem
pozbawionym tożsamości i historii, które mogłyby rzutować na dzieła. Dla Królikiewicz jednak wręcz przeciwnie – aspekty te współkonstytuują prace, a nawet
są ich podstawą. Dlatego też zamiast white cube wybiera miejsce z określoną
tożsamością i przeszłością.
Było tak przykładowo w pracy Drogeria (2012), która została zrealizowana w trakcie festiwalu Streetwaves w Gdańsku. Obiekty artystki zostały stworzone z myślą
o nieczynnej drogerii, a właściwie sklepie z artykułami kolonialnymi przy ulicy Biskupiej. Artystka stworzyła apetycznie wyglądające wypieki – babeczki i muffiny,
jednak aby uzyskać odpowiedni efekt smakowo-zapachowy, dodawała do nich
aromaty paczuli i lawendy. Wypieki kusiły pięknymi kolorami, odcieniami fioletów
i różu, jednak ich intensywny smak wykraczał poza przyzwyczajenia odbiorców. Za
pomocą smaku artystka przywoływała pamięć danego miejsca. Juhani Pallasmaa
w swej książce Oczy skóry wskazywał na multisensoryczny aspekt doświadczenia
15
architektury i przestrzeni . Krytykował wzrokocentryczne podejście redukujące architekturę do jej aspektów wizualnych i przestrzennych. Zauważał, że „najbardziej
16
uporczywym wspomnieniem każdej przestrzeni często jest jej zapach” . W wypadku Drogerii miejsce ekspozycji kojarzyło się ze specyficzną, mydlaną wonią,
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jednak istotne jest również to, że artystka zdecydowała się zaangażować w opowieść o pamięci miejsca również smak.
Królikiewicz pozwala, aby wspomnienie o danym miejscu stało się niejako częścią
samych odbiorców, którzy wchłaniają je do swojego wnętrza. Stara się przełożyć
to doświadczenie, wspomnienie na inny zmysł, zadając pytanie, jak „smakowałoby”
owo miejsce. Dokonuje więc pewnej translacji, tłumacząc wspomnienie zapachu
na doznanie smakowe. Wspomnienie miejsca zostaje więc wyrażone i przywołane
w zaskakujący sposób, nie za pomocą słów i obrazów, jak moglibyśmy się tego
spodziewać. Smak staje się medium, poprzez które można opowiedzieć o własnych
wspomnieniach i dzielić się nimi z innymi. Za pomocą smaku artystka mówi: „pamiętam, że była tutaj kiedyś drogeria, po wejściu do niej uderzał zapach lawendowych
mydełek i przeszywająca woń paczuli”. Co jednak szczególnie istotne, wspomnienie
to nie jest całkowicie jednostkowe i indywidualne, lecz ma charakter wspólnotowy,
jest wspólne dla wszystkich osób, które odwiedzały niegdyś sklep przy ul. Biskupiej.
Fioletowe, niebieskie i różowe babeczki na pierwszy rzut oka kojarzyły się bardziej
z obiektami drogeryjnymi niż spożywczymi. I chociaż jednocześnie zachęcają do
skosztowania, okazywało się, że dla niektórych próbujących okazywały się nie17
zjadliwe .
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Kluczowym aspektem wydaje się zwrócenie uwagi na fakt, że smak dla Królikiewicz
jest komunikatem, który można odczytać. Tym samym sytuuje się ona w opozycji
wobec pewnej tradycji filozoficznej i estetyczniej, zgodnie z którą jedzenie i sztuka
muszą zostać oddzielone, gdyż to pierwsze nie może wyrażać niczego poza samym
sobą. Jak pisała Carolyn Korsmeyer:
Wielu filozofów, w tym Tefler i Scruton, zgadzało się z tym, że jedzenie nie reprezentuje nic poza sobą, a przez to zawodzi w jednym z podstawowych zadań sztuki
18

– aby dostarczyć zrozumienia i wglądu dotyczących życia i świata .

Zupełnie odmienne podejście prezentuje przykładowo Deborah Lupton, nazywa19
jąc jedzenie medium symbolicznym par excellence . Argumentując, wskazywała
na związki jedzenia z tożsamością oraz jego potencjał do wyznaczania granic –
klasowych, regionalnych, religijnych, płciowych. Zwraca także uwagę na to, że
jedzenie wpisuje się w binarne kategorie: zły/dobry, zdrowy/niezdrowy, męski/kobiecy, silny/słaby, żywy/martwy, grzech/cnota, swój/obcy. Również Korsmeyer wskazywała na różnorodne obszary, w których jedzenie jest powiązane z reprezentacją,
oraz sposoby, na jakie może przekazywać znaczenia. Punktem wyjścia dla autorki
były najprostsze przykłady, kiedy to jedzenie naśladuje swym kształtem przedmi20
oty, postacie czy zwierzęta . Jest to oczywiście tylko jeden z poziomów, w których
jedzenie komunikuje. Innym jest opisywany przez Korsmeyer „ekspresyjny” wymiar
pożywienia oraz jego znaczenie z perspektywy rytuału lub ceremonii. Filozofka
wydaje się koncentrować na samych produktach spożywczych i związanych z nimi
historiach, znaczeniach oraz na ich symbolice. Sądzę jednak, że jeszcze innym istotnym wymiarem jest sam smak i to, w jaki sposób może wyrażać treści. Przenikające
się oraz następujące po sobie doznania smakowe mogą bowiem mieć charakter
pewnej narracji, co wykorzystywane jest przez najbardziej utalentowanych szefów
kuchni oraz artystów eksperymentujących ze smakiem. Deborah Lupton, opisując emocjonalny wymiar jedzenia, zwracała uwagę, że „ludzka relacja z pokarmem
i jego spożywaniem jest przedmiotem najsilniejszych emocji doznawanych w jakim-

pl
161

Agata Stronciwilk

SPEKTAKLE SMAKU

czeństwach i rytuałach spożywanie gorzkich pokarmów jest odwzorowaniem gorzkiego doświadczenia. Autor wskazywał w tym kontekście na gorzkie zioła spoży14
wane w trakcie Paschy . Fakt, że wystawa Gastronomki była powiązana z „czarnym
protestem”, dodaje stworzonemu przez artystkę smakowi dodatkowego wymiaru:
gorycz proponowanych lodów może być wyrazem rozczarowania sytuacją kobiet
w Polsce. Ponownie Królikiewicz wykracza poza skojarzenia związane ze słodyczą
i infantylnością w kierunku tego, co nieprzyjemne i „ciężkostrawne”. Smak ponownie
staje się sposobem komunikowania i ewokowania określonych emocji.

Oczywiście sam produkt spożywczy jest tutaj znaczący – lody i skojarzenia, jakie
w y wołują – ponieważ podobnie jak w w ypadku Flesh Flavour Frost istotny
był tu aspekt kontrastu pomiędzy niemalże dziecięcą przyjemnością a niepokojącym doznaniem smakowym. Jednak to nie w samych lodach jako formie tkwi
znaczenie, lecz właśnie w ich smaku. Kolejny raz artystka wykorzystuje sensualny
zgrzyt pomiędzy wyobrażeniami dotyczącymi comfort food a doznawanym smakiem.
Podobnie w opisywanej już Drogerii – pamięć miejsca była komunikowana za pomocą smaku, a nie formy produktu spożywczego. Artystka nie dąży nigdy do tego,
aby smak był po prostu przyjemny, aby tworzone przez nią obiekty były „smaczne”.
To właśnie ich „niesmaczność” w pewien sposób wytrąca odbiorcę z oczekiwań
i gra z jego percepcją. Można się zastanowić, czy z perspektywy estetycznej „niesmaczność” nie jest smakowym odpowiednikiem wizualnej brzydoty. Rezygnacja
z piękna w sztuce niejednokrotnie związana była z chęcią potęgowania ekspresji.
Podobnie u Królikiewicz wprowadzanie smaków zaskakujących, nietypowych i nie
zawsze przyjemnych potęguje ekspresję jej prac oraz zmusza odbiorców do refleksji.

D. Lupton,
Food and Emotion…,
op. cit., s. 321.
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P. Witt, Metafizyka martwej
natury, „Sztuka” 1975, nr 2,
s. 51.

Wspomnieć można tu o pracy Stół (2012), która powstała w ramach festiwalu Narracje. Zaaranżowany w otwartej przestrzeni miejskiego placu stół wyglądał niczym
wyjęty z XVII-wiecznej holenderskiej martwej natury: przeładowany rybami, kieliszkami z winem i nieodłączną obraną cytryną. Stół nasuwa automatyczne skojarzenia ze wspólnotą, ze współprzebywaniem. Jednak w tej realizacji artystka sytuowała
odbiorców w obliczu resztek i pozostałości. Uczta już się odbyła i nie zostaliśmy na
nią zaproszeni. Widoczny chaos i nieporządek, przewrócone krzesła potęgowały
wrażenie, że miejsce zostało opuszczone w pośpiechu, jakby w popłochu. Spóźnionym pozostała jedynie próba rekonstrukcji na podstawie resztek, podobnie jak
w wypadku działań Daniela Spoerriego. Jednocześnie pojawiają się pytania dotyczące tego, kto zasiadał przy tym stole, kim są ci, którzy odeszli.
Prace Królikiewicz są niejednokrotnie wypowiedziami o pustce i przemijaniu. Tematy
te są silnie związane z jedzeniem, co odnajduje swój wyraz chociażby w ikonografii
wanitatywnej. W przedstawieniach o takiej symbolice pojawiały się przede wszystkim – obok czaszek, klepsydry czy zegara – elementy, które miały wskazywać na
ulotność: motyle, bańki, kwiaty i produkty spożywcze. Jedzenie w martwej naturze
mogło wyrażać przemijalność, a jego nadmiar był jednym z aspektów potępienia
zbytniego skoncentrowania na przyjemnościach zmysłowych.
Piotr Witt wskazy wał na znaczenie w ykorzystania przedstawień ży wności
w dziełach o charakterze wanitatywnym, podkreślając dwuznaczność tego typu
obrazów – z jednej strony zwracających uwagę na urodę i powab przedmiotów,
z drugiej zaznaczających ich znikomość:
obraz nabrał wyrafinowanego posmaku: pokazywał marność rzeczy, ale i ich urodę.
Widok kompozycji z wiktuałami nie odbierał apetytu biesiadnikowi za suto
zastawionym stołem, a i malarz unikał podejrzeń o nakłanianie do grzechu
obżarstwa, gdyż działał w dobrej intencji.
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Królikiewicz w wypadku smaków nie zmierza jednak w kierunku obrzydzenia – istotniejszy jest dla niej aspekt zaskoczenia, konfrontacji ze smakiem dziwnym, nowym,
znaczącym. W Drogerii służy on uobecnieniu nieco zapomnianej przeszłości i ponownemu zakorzenieniu jej w ciele. Ci, którzy pamiętali to miejsce, mogli
za pomocą smaku oraz zapachu przywołać wspomnienia z nim związane, cofnąć
się w przeszłość. Natomiast osoby niebędące w nim wcześniej mogły wytworzyć
nowe wspomnienie, w którym przestrzeń ta zostaje skojarzona z zapachem
(a nawet smakiem) lawendy, mydła i paczuli. Prace Królikiewicz są więc także wypowiedziami o przestrzeni miejskiej, o jej najbardziej ucieleśnionych i jednocześnie
nieuchwytnych aspektach – o doznaniach zmysłowych, które tworzą niewidzialną
tkankę miasta.
W wielu realizacjach Królikiewicz widoczny jest jej związek z tradycją malarską.
Symptomatyczne jest jedno ze zdjęć wykonanych przez artystkę, przedstawiające szufladę z przemieszanymi narzędziami. Pędzle leżą obok chochli i sztućców,
umieszczone obok siebie wyglądają naturalnie, tworząc jedną całość. Zdjęcie to
pokazuje, że w istocie działania Królikiewicz niejednokrotnie pozostają zakorzenione w pewnej tradycji malarskiej, opierają się jednak na innym myśleniu o medium.
Owo zakorzenienie jest dostrzegalne w szczególności w tych jej realizacjach, które
są reinterpretacją tradycyjnego motywu martwej natury.
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Przykładowo we wspomnianych Lodach o smaku łez Królikiewicz łączy i przeplata ze sobą smaki – słony i gorzki, a nawet akcenty słodyczy, aby opowiedzieć
o smutku i rozczarowaniu. Smak lodów komunikuje w tym przypadku pewne emocje,
które mieszają się ze sobą i przenikają. Niejednoznaczność proponowanego smaku
odzwierciedla sytuację, w której we wnętrzu kotłują się różne, czasem sprzeczne
uczucia. Ponownie można odwołać to do kontekstu ekspozycji i „czarnego protestu”
– w takiej perspektywie gorycz lodów jest odpowiedzią na marginalizowanie głosu
kobiet w debacie publicznej.

21
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Przedstawienia tego typu miały charakter moralizatorski, a ukazanie suto zastawionych stołów nie służyło jedynie rozkoszowaniu się ich widokiem. Umieszczane
pomiędzy wiktuałami zegary, przewrócone patery sygnalizowały znikomość
i przemijalność zmysłowych przyjemności. Patrząc na obrazy, przykładowo na
prace Abrahama van Beyerna, można odnieść wrażenie, że osoby, które zasiadały przy stole, odeszły tylko na chwilę, ponieważ potrawy są jeszcze świeże.
Jednocześnie panujący na stole nieład sugeruje, że osoby te uciekły w popłochu,
nagle, bo jakże inaczej wytłumaczyć pozostawienie za sobą całego ukazanego
w przedstawieniu bogactwa. W takim rozumieniu praca Królikiewicz jest podobna
do malarstwa Beyerna: w obu wypadkach namacalna, natarczywa materialność
wiktuałów silnie kontrastuje z nieobecnością biesiadników. W obliczu Stołu odbiorca
odczuwa rozczarowanie i niedookreślony smutek.
Szczególnie interesujące jest widoczne w wanitatywnej martwej naturze powiązanie
pomiędzy ciałem i jedzeniem. W związku z tym, że jedzenie „buduje” ciało, obserwacja rozkładu żywności staje się pretekstem do podjęcia refleksji o ludzkiej kondycji. Powiązanie to może więc być związane z dwoma wyobrażeniami: z jednej
strony konieczność jedzenia przypomina o cielesności, a tym samym śmiertelności
człowieka, z drugiej jedzenie niemalże zawsze związane jest ze śmiercią. Aby coś
stało się jedzeniem, musi bowiem zostać uśmiercone (w rzadkich przypadkach dzie-
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kolwiek kontekście” . Dotyczy to zarówno obrzydzenia, jak i przyjemności. Silne
reakcje cielesne i emocjonalne czynią pożywienie szczególnie interesującym medium.

W swej kompozycji Królikiewicz wzorowała się na martwych naturach znajdujących
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Odwołując się do XVII wieku,
powraca do czasów największej świetności miasta. Obserwowane pozostałości
można więc rozumieć jako wspomnienie dawnej wielkości znajdującej swój wyraz w obfitości stołu. Artystka wspomina także, że obecność koloru szafranowego
wynika z inspiracji pierwszą polską książką kucharską – Compendium Ferculorum
Stanisława Czernieckiego z 1682 roku. Według niej jedną z często używanych
przypraw był wówczas szafran.
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Stół Królikiewicz wydaje się przypominać także o innej nieobecności: o odchodzących na zawsze smakach, niemożliwych do zrekonstruowania. Historycy kuchni
starają się odtwarzać przepisy z przeszłości oraz odpowiednie dla nich techniki
gotowania. Jednak smak jest tak złożonym doznaniem, że nie sposób go zrekonstruować. Wynika to chociażby z wykorzystania produktów, które nawet gdy są
pozornie identyczne, to nie smakują w ten sam sposób co dwieście czy czterysta
lat temu. Zmieniające się warunki atmosferyczne, inna jakość gleby, nawozy – wszystko to powoduje, że smaków z przeszłości nie da się ponownie przywołać. Nie dotyczy to jedynie dalekiej przeszłości – przekonanie o niemożliwości zrekonstruowania
pewnych smaków z powodu zmieniającej się jakości produktów powraca nawet
w nostalgicznych narracjach dotyczących potraw z dzieciństwa. Smak jest przemijający, nie tylko jako doznanie jednostkowe. Przynależy on bowiem do swojej epoki
i razem z nią przemija. Być może dlatego nie możemy odnaleźć swojego miejsca
przy Stole.
W przewrotny sposób jest to także jedna z niewielu realizacji artystki, która nie
była przeznaczona do smakowania. Oddziaływała jednak bardzo silnie na inne
zmysły: wzrok, węch, a nawet słuch, ponieważ instalacji towarzyszyła kompozycja
muzyczna. Nieobecność smaku jeszcze silniej podkreślała poczucie wykluczenia,
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Jako przykład można
tutaj podać martwe natury
Cornelisa Gijsbrechtsa, który
tematyzował nie tylko
przemijalność dóbr
doczesnych, ale także
samej sztuki.

niemożliwości uczestniczenia, bezpośredniego zaangażowania w zaaranżowaną
sytuację. Brak doznania smakowego wskazuje tu na pewną niedostępność – stół
przynależy bowiem do przeszłości, a jej smak jest dla nas niepoznawalny. Rekonstrukcja przeszłości nie będzie więc nigdy pełna, a smaki potraw z przeszłości
możemy sobie jedynie wyobrażać. Każda próba ich odtworzenia jest bowiem niedoskonała i niepełna. Stół opowiada więc przede wszystkim o różnych wymiarach
przemijania – doznań, osób, smaków. W takiej perspektywie nabiera on wyrazu niemalże tragicznego, kierując nasze refleksje w kierunku śmierci i rozkładu. Jednym
z głównych elementów bogatego stołu są zgromadzone w ogromnej ilości ciała ryb,
których martwe oczy wpatrują się pusto w przestrzeń. Wspomnieć w tym kontekście
można ponownie o szklanym akwarium znajdującym się również na stole. Kula jest
23
jednym z najbardziej popularnych symboli wanitatywnych . W tym przypadku jednak w jej wnętrzu umieszczony zostaje żywy element, jakby przecząc tym samym
ostateczności przemijania.
Przygotowana uczta pozbawiona jest smaku, możemy go sobie jedynie wyobrażać
na podstawie tego, co znajdowało się na stole. Domyślamy się, że kwaskowatość
cytryny dobrze współgrała z delikatnym mięsem ryby, przegryzanym chlebem i popijanym winem. Przewrotna nieobecność bodźców, które oddziaływałyby na zmysły,
stała się podstawą pracy Stany skupienia (2013). Jednym z jej elementów był zastawiony stół w całości oblany woskiem. Działanie artystki ponownie odnosi się
do tradycyjnej martwej natury, w której jedzenie zostaje zredukowane jedynie do
aspektu wizualnego. Podobnie jak w instalacji Stół, widzimy ucztę, która została
przerwana, w tym wypadku zatrzymana. Wątek nieobecności jest tutaj jeszcze
silniej podkreślony poprzez nieobecność bodźców węchowych i smakowych.
W związku z tym spoglądamy na stół jak na przedmiot z dalekiej przeszłości,
którego nie możemy bezpośrednio poczuć. Jednocześnie jest to obiekt, który został zakonserwowany, zamrożony w czasie. Tak jak tradycyjne martwe natury, Stany
skupienia opowiadają o zderzeniu trwałości i przemijalności. Apetyczne owoce
z martwych natur zostały „zamrożone” w czasie, nie podlegają przemianom i rozkładowi. Z drugiej strony mamy świadomość, że aby dana cytryna została ukazana
w zadowalający sposób, artysta niejednokrotnie podmieniał kolejne rozkładające się
owoce. Wątek dotyczący działalności artystycznej, która jest sposobem na przezwyciężenie przemijania, śmierci i rozkładu, niejednokrotnie powraca w narracjach
o sztuce. Związek ten jest na tyle widoczny, iż pojawia się przekonanie, że
sztuka jest ludzką odpowiedzią na śmierć. Martwa natura (w szczególności wanitatywna), mówiąc o przemijaniu, opowiadała wszak także o trwaniu, nawet jeśli takie
24
znaczenia nie zawsze były pożądane przez artystów . W wypadku wspomnianych
realizacji Królikiewicz zawsze przychodzimy za późno, zawsze jesteśmy spóźnieni.
Nie mamy przy tym nawet pewności, na co się spóźniliśmy. Pozostają nam jedynie resztki, chłodna herbata lub unoszący się w powietrzu zapach.
Tego typu doświadczenie było szczególnie istotne w pracy Ile słodzisz? (2013).
Wątek nieobecności podkreślony jest przez fakt, że instalacje site-specific Królikiewicz znajdują się często w miejscach opuszczonych, zapomnianych, które
utraciły swą dawną funkcję. Ile słodzisz? było eksponowane w XIX-wiecznej opuszczonej Willi Bergera w Sopocie. W latach 1945-54 znajdowała się w niej Wyższa
Szkoła Sztuk Plastycznych, potem budynek spełniał funkcje mieszkalne. W jednym
z pomieszczeń artystka umieściła drewniany stół, na którym znajdowała się misterna, jadalna koronka wykonana z białek i cukru. Otwarte okno i pozostawione na
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Ryby były szczególnie popularnym elementem martwej natury w XVI i XVII wieku.
Stół Królikiewicz może nasuwać skojarzenia z obrazami Joachima Beuckelaera
ukazującymi stragany pełne ryb, jak przykładowo Targ rybny (1570) czy jeden
z obrazów z jego cyklu dotyczącego czterech żywiołów (Cztery żywioły: woda,
1569), lub z Targiem rybnym Fransa Snydersa (1620). We wszystkich tych dziełach
malarze doskonale ukazali śliskość i połyskujące łuski ryb. Niektóre z nich wyglądają tak, jakby były jeszcze żywe – wyrwane z wody próbują chwytać powietrze. Podobieństwo do Stołu tkwi tutaj przede wszystkim w warstwie wizualnej, a nie ideowej. Zarówno we wspomnianych dziełach malarskich, jak i współczesnej instalacji pojawia się niesamowita obfitość i nadmiar. W obrazie Snydersa
mężczyzna stojący obok wysypuje ryby z miski, nie zwracając uwagi na to, że nie
wszystkie wpadają do kosza. Podobnie dzieje się w wypadku Stołu – ryby ześlizgują się z niego, a część leży na ziemi. Instalacja Królikiewicz ma w sobie barokowy
przepych i zmysłowość. Jednak w kontekście obrazów targowych podobieństwo
jest przede wszystkim kompozycyjne, gdyż dzieła te pozbawione były wanitatywnej
wymowy, obecnej chociażby we wspomnianych martwych naturach van Beyerna,
które w związku z tym wydają się bliższe instalacji artystki.

23
Zob. B. Purc-Stępniak,
Kula jako symbol vanitas,
Gdańsk 2005.
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je się to w samym akcie jedzenia). Aspekt ten szczególnie widoczny jest w realizacji
Stół – w kontraście pomiędzy stosem martwych ryb, które były elementem uczty,
a żywymi rybami zamkniętymi w szklanej kuli.

Można zadać pytanie, czy w pracy Królikiewicz słodycz nie jest reakcją na smutek.
Czy to rodzaj pocieszenia po utracie? Tak jak lody pochłaniane prosto z kubka po
rozstaniu lub czekolada jedzona na poprawienie nastroju. Istnieje silne powiązanie
pomiędzy słodyczą i smutkiem, które widoczne było w już opisywanych przykładach.
Spożycie cukru pobudza ośrodek przyjemności, wprawiając w dobry nastrój – być
może dlatego jest pierwszym pokarmem, o którym człowiek myśli w chwili rozpaczy.
Prace Królikiewicz wymagają partycypacji, uczestnictwa odbiorcy, z drugiej strony
jednak odbiorca ma świadomość, że doświadczenie dzieła wymaga jego zniszczenia. Chociaż owo odczucie może być jedynie pozorne, jak bowiem zaznaczałam
– to nie obiekt, lecz doświadczenie jest esencją działań artystki. Nietrwałość jest
wpisana w większość realizacji Królikiewicz. Być może Stół był więc także wypowiedzią metaartystyczną, o jej własnej twórczości, po której zostają jedynie brudne
talerze i niedojedzone resztki. Jednakże zostaje jeszcze coś więcej – wszak resztki
są świadectwem, pozostałością po pewnym doświadczeniu.

pl

Agata Stronciwilk

16 6

Kwestia zmysłów smaku i węchu była szczególnie istotna w realizacjach Królikiewicz, które tworzyła we współpracy z teatrami. Boreasz (2016) eksponowany w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie był projektem opartym na kontrastach – cielesności i ulotności, tego, co materialne i co
nieuchwytne. To realizacja jednocześnie duszna i zwiewna, angażująca wszystkie
zmysły w opowieść o kwestiach najbardziej podstawowych, a jednocześnie niedostrzegalnych – o powietrzu i samym akcie oddychania. Podobnie jak jedzenie,
tak i oddychanie postrzegane jest jako czynność czysto biologiczna, wykonywana
jeszcze bardziej bezrefleksyjnie niż konsumpcja.
Jolanta Brach-Czaina w eseju Nie ptaki, ale powietrznicy wskazywała na fakt, że akt
oddychania nie jest pozbawiony znaczenia, że jest czymś więcej niż tylko niezbędną
25
czynnością fizjologiczną . Zarówno jedzenie, jak i oddychanie są działaniami, które
łączą nas z otaczającym światem, w ich wyniku to, co zewnętrzne, wnika do wnętrza ciała, krąży w nim, odżywia je. W Boreaszu Królikiewicz próbuje stworzyć smak
kojarzący się z oddychaniem. Jednym z elementów instalacji były łyżeczki, z których
można było skosztować produktów spożywczych w założeniu mających przynosić
oczyszczenie dróg oddechowych. Pojawia się tutaj istotny aspekt powiązania jedzenia i medycyny, traktowania pokarmu jako lekarstwa. Obszary te silnie się przenikają, a jedzenie w pewnych warunkach może być równocześnie medykamentem.

26
Ibidem.

27
R. Shusterman,
Świadomość ciała.
Dociekania z zakresu
somaestetyki,
tłum. W. Małecki,
S. Stankiewicz,
Kraków 2016.

28

S. Wyspiański, Wesele,
Kraków 1996, s. 41.

Artystka wykorzystała anyż, miętę, fenkuł po to, aby pozwolić odbiorcom na wzięcie
głębokiego oddechu, zachęcając równocześnie do bardziej świadomego doznania
samego aktu oddychania. Jakby chciała powiedzieć: „ciesz się, że możesz wziąć
głęboki oddech”, doceń tę najprostszą czynność. Jak zauważyła Brach-Czaina,
26
nasze życie określone jest poprzez „wejście w powietrze i wyjście z powietrza” .
Oddychanie wskazuje na nasze powiązanie z otaczającym światem. W tym kontekście można przywołać somaestetykę Richarda Shustermana, działanie Królikiewicz związane jest bowiem w pewnym stopniu ze zwiększeniem świadomości
27
ciała, nawet w najbardziej elementarnych aspektach jego funkcjonowania .
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25

J. Brach-Czaina, Błony umysłu,
Warszawa 2003,
s. 19.

Artystka zapraszała do poczucia powietrza w różnych formach – poprzez zapach,
dotknięcie go, a nawet smakowanie. Bodźce z różnych zmysłów przyczyniały się
do podjęcia refleksji nad fundamentalnym dla naszego życia aktem oraz zwrócenia
uwagi na najbardziej niedostrzegalny aspekt otoczenia, jakim jest powietrze. W tym
wypadku smak staje się medium do snucia opowieści o ciele i oddechu, tak jak
w poprzednich realizacjach „wypowiadał” różnego rodzaju emocje. Smaki użyte
w Boreaszu odzwierciedlają świeżość, lekkość, chłód – wszystko to kojarzy się
z powiewem powietrza. Artystka tym samym angażuje smak do wyrażania tego, co
niewyrażalne i nieuchwytne. Pustka i nieobecność ponownie znajdują się w centrum
projektu artystki, jednak Boreasz uzmysławia nam ich inny wymiar. Pustka bowiem
wydaje się być w pracy Królikiewicz jedynie pozorna, ponieważ – jak się okazuje
– wypełniona jest tym, co niematerialne. Wrażenie pustki, wywołane przez zmysł
wzroku, okazuje się mylne, w istocie jest ona nasycona wspomnieniami, zapachami,
niedostrzegalnymi śladami. Zostaje więc niejednokrotnie przeciwstawiona pamięci,
która rozumiana jest jako inny wymiar istnienia, odmienny „stan skupienia”. Dopóki
miejsca, zjawiska i osoby egzystują w pamięci i świadomości, można je uobecniać,
zapraszając duchy do zasiadania przy wspólnym stole. Zmysły są w twórczości Królikiewicz traktowane jako stymulatory i generatory pamięci, która nie jest
tu rozumiana jako czysto umysłowa, lecz jako głęboko ucieleśniona, powiązana
z doznaniami ciała.
Nieobecność była także kluczowym zagadnieniem w projekcie Wesele, którego
nie było (2015), zrealizowany po raz pierwszy w trakcie Quadriennale Scenografii
w Pradze. Artystka zwróciła uwagę na nieobecność uczty w Weselu Stanisława
Wyspiańskiego. W dramacie brakuje bowiem całkowicie wzmianek dotyczących
tego, co jedzono w trakcie zabawy. Zachował się jeden prosty szkic Wyspiańskiego
pokazujący wnętrze domu, stół i rozstawienie krzeseł. W didaskaliach odnajdujemy
opis:

pl
167

Na środku izby stół okrągły, pod białym, sutym obrusem,
gǳie przy jarzących brązowych świecznikach żydowskich suta zastawa,
talerze poniechane tak, jak dopiero co od nich cała weselna drużba wstała,
28

w niełaǳie, gǳie nikt o sprzątaniu nie myśli .

Mamy więc zarysowaną sytuację podobną jak w wypadku Stołu: uczta już się
skończyła, talerze są puste, a nieład na stole i bogata zastawa jedynie przypominają o minionym posiłku. Odświętny obrus i nakrycie mogą jedynie świadczyć
o wielości potraw.

Agata Stronciwilk
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kuchence szklanki z herbatą potęgują wrażenie, że miejsce nie jest opuszczone,
a jego mieszkańcy wyszli jedynie na chwilę. Odbiorca mógł poczuć się jak intruz,
który wtargnął nieproszony w czyjąś przestrzeń. Interesujący jest fakt, że cukier zostaje wykorzystany jako element narracji o przemijaniu podobnie jak niegdyś
w rzeźbach z waty cukrowej Zuzanny Janin. Można tutaj przywołać również pracę
Barbary Pilch Klepsydra (2010) eksponowanej na wystawie Smakołyki. We wnętrzu
delikatnej, ażurowej konstrukcji znajdowała się klepsydra, w której zamiast piasku
powoli przesypywał się cukier puder. Klepsydra była opatrzona sentencją „Nie myśl,
że czas dany na zawsze, a słodkości na ręki wyciągnięcie”, a specyficzna konstrukcja powodowała, że jej obrócenie nie było możliwe, jakby jeszcze silniej podkreślając, że nie mamy kontroli nad upływającym czasem. We wszystkich tych przykładach następuje powiązanie pomiędzy słodyczą, śmiercią i przemijaniem.

Królikiewicz skupia się więc na tym, co przemilczał Wyspiański, próbując zrekonstruować Wesele, którego nie było. Kiedy wyobrażamy sobie wesele w Bronowicach z przełomu wieków, domyślamy się niezwykłej obfitości tamtejszej uczty. Tym
bardziej zaskakująca jest więc jej nieobecność w dramacie. Małgorzata Jankowska-Buttitta w audycji radiowej poświęconej próbie rekonstrukcji uczty z Wesela zwracała uwagę, że prawdopodobnie na stole dominowała kuchnia chłopska, ale bogata:
Z dużym prawdopodobieństwem na stole pojawiły się kwaśnica i kapusta z mięsem.
Być może zaserwowano także tradycyjne weselne danie, czyli rosół na młodych
kogutkach jako symbol młodości i jurności. Przypuszczam też, że wszędzie roznosił
29

się zapach kminku .

Jankowska-Buttitta wskazywała na Galicję jako miejsce przenikania się różnych
wpływów: austro-węgierskich, żydowskich i ukraińskich. Również Piotr Adamczewski zwracał uwagę, że jest to obszar mieszania się wpływów kulturowych różnych
nacji: Austriaków, Węgrów, Rusinów, Czechów i Polaków, w związku z czym na
stołach można było odnaleźć zarówno knedliki, jak i „wątrobiankę (leberwurst),
pikantne gulasze, botwinkę lub barszcz zwany ukraińskim oraz klasyczne polskie
30
dania: zrazy, combry, pieczenie” .
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Jankowska-Buttitta zaznaczała, że wesele w dramacie Wyspiańskiego odbywa
się w listopadzie; to typowy moment, gdyż w tym czasie odbywały się świniobicia,
w związku z czym było pod dostatkiem mięsa, które prawdopodobnie podawano z kminkiem. Dominowały smaki kwaśne oraz potrawy wędzone i suszone –
przykładowo sery, śliwki. Na stole mogły pojawić się placki ziemniaczane, gęsina oraz podsmażane ziemniaki z cebulą i kiełbasą. Nie mogło również zabraknąć
kołacza. W tej samej audycji Magdalena Tomaszewska-Bolałek zwracała uwagę na
wyjątkowe znaczenie symboliczne chleba, który był kluczowy w obrzędzie wesela,
szczególnie w powiązaniu z solą. Przywołać można tutaj znaczenie chleba w kulturze – towarzyszył niemalże wszystkim obrzędom przejścia związanym z narodzinami, małżeństwem, śmiercią. Był pojmowany jako dar boski lub wręcz jedna
z postaci Boga; traktowany jako najbardziej podstawowy rodzaj pożywienia, był
31
„każdego dnia rodzajem komunii” . To szczególne znaczenie chleba uwidoczniło
się w wielu obrzędach weselnych. W projekcie Królikiewicz zajmuje on więc bardzo
ważną rolę.
Królikiewicz w trakcie ponad czterogodzinnego performansu przygotowuje weselną
ucztę. Jednym z głównych elementów przygotowań było mielenie ciemnego chleba,
aby utworzyć rodzaj jadalnej ziemi, w którą włożone zostały nowalijki. Oprócz tego
na stole pojawiły się jadalne kwiaty, podana została również wódka. Ważne miejsce
w biesiadzie zajmowały kiszonki. Jak zauważa artystka: „kluczem do instalacji jest
klucz do przetrwania polskiego gospodarstwa domowego na wsi z przełomu XIX
i XX wieku – fermentacja, suszenie i wędzenie oraz smak kwaśny, charakterysty32
czny dla kuchni polskiej” .

30
P. Adamczewski,
Kuchnia polska
[w:] Pokarmy i jedzenie
w kulturze.
Tabu, dieta, symbol,
red. K. Łeńska-Bąk,
Opole 2007, s. 416.

31
I. Kubiak, K. Kubiak,
Chleb w tradycji ludowej,
Warszawa 1981, s. 113.

32

Wesele, którego nie było,
<http://ustamagazyn.pl/2015/08
/wesele-ktorego-nie-bylo-2/>,
[data dostępu: 15.04.2018].

33
Wywiad z artystką
przeprowadzony
03.02.2018.

34
Zob. K. Łeńska-Bąk,
O pokarmach, smakach
i utraconych znaczeniach.
Historia kultury sub
specie culinaria,
Opole 2010, s. 98-132.

35
J. K. Haur,
Skład albo skarbiec
znakomitych sekretów
ekonomie ziemiańskiej,
Kraków 1693,
cyt. za: ibidem, s. 98-99.

36
Ibidem, s. 104.

Działania artystki ujawniają kolejny wymiar powiązania pomiędzy sztuką a jedzeniem, gdyż samo przygotowywanie uczty staje się elementem performansu, podobnie jak w wypadku działań Gordona Matta-Clarka czy Jerzego Beresia. Wesele,
którego nie było przypomina rytuał, który zostaje zwieńczony ucztą jednoczącą
społeczność. Artystka początkowo „krząta się” przy ogromnym stole, przygotowując
biesiadę. Jak wspomina Królikiewicz, sam proces preparacji – skupienie, z którym
wykonywała poszczególne czynności – także nasuwał skojarzenie z działaniami
33
rytualnymi . Całej uczcie towarzyszyła muzyka oraz specjalnie skomponowane
zapachy mokrej ziemi, starego drewna; w ostatnim etapie, kiedy do stołu zaproszona została publiczność, pojawił się również „zapach kaca” (przetrawionego alkoholu) – jak zastrzega artystka, nie był on jednak na tyle intensywny, aby zaburzać
przyjemność biesiadowania.
(Nie)opisywana przez Wyspiańskiego uczta weselna była spotkaniem przy jednym
stole różnych „smaków” – w obu rozumieniach tego słowa (gustu i zmysłu).
Przy jednym stole spotkały się więc podniebienia chłopskie, mieszczańskie i szlacheckie. Jak wskazywała Jankowska-Buttitta, zainteresowanie wiejską kuchnią to
istotny aspekt chłopomanii. W Weselu, którego nie było pojawia się także wątek
kuchni narodowej i próby jej dookreślenia. Jednym z wymiarów chłopomanii było
przekonanie o tym, że to wieś przechowuje tożsamość narodową, a nie kosmopolityczne miasto, w którym stykają się różne wpływy. W zetknięciu smaku chłopskiego
i mieszczańskiego szczególnie wyraźnie zaznacza się problem dystynkcji oraz
jedzenia rozumianego jako sposób budowania hierarchii poprzez to, co się je i w jaki
sposób. Pozorne zrównanie, które dokonuje się w Weselu, wspólnota ponad
podziałami klasowymi związane są z zasiadaniem przy tym samym stole, spożywaniem tych samych potraw i alkoholu. Katarzyna Łeńska-Bąk, analizując teksty
34
staropolskie, opisywała relacje pomiędzy kuchnią chłopską i szlachecką . Autorka cytuje XVII-wieczne teksty Jakuba Kazimierza Haura, pisarza ziemiańskiego,
w których uwidacznia się podkreślanie społecznych różnic w celu budowania własnej tożsamości. Obrzydzenie i niechęć wobec chłopskiej kuchni były sposobem
budowania dystansu. Haur zwracał uwagę, że chłopi jedzą byle co, w jego opisie
pojawiają się takie wyrażenia jak „śmierdzące jadło”, „chwasty nadgniłe” czy zaz35
naczenie, że chłop „sztuki mięsa rzadko widzi” . Co jednak szczególnie interesujące, największą niechęć wywoływał nie sam smak, lecz zapach chłopskich potraw,
który staje się ważnym elementem tworzenia obrazu Innego – „budowanie stereotypu odbywało się najczęściej na podstawie kilku wyznaczników, z których zapach
(a raczej: smród) jednoznacznie ustanawiał relacje i sytuował odpowiednich ludzi
36
po stronie obcości i inności” .
Jednym ze źródeł nieprzyjemnych zapachów chłopskiego jedzenia była nieświeżość
podawanego pożywienia, stąd wspomniane przez Królikiewicz zabiegi kiszenia, fermentowania i wędzenia. Jak zauważa Łeńska-Bąk, wyznacznikiem różnic społecznych jawiły się nie tylko potrawy, ale także oczywiście sposób jedzenia, ścisłe
przestrzeganie etykiety w kręgach szlacheckich oraz jej zupełne ignorowanie w warstwie chłopskiej, co w oczach pierwszych czyniło drugich pozbawionymi „kultury” oraz bliższych zwierzęcości. Zdaniem autorki chłopskie obżarstwo, zachłanne
jedzenie było przeciwstawiane szlacheckiemu smakoszostwu. Jeść, aby się najeść,
to czynność niemalże zwierzęca, spożywać pokarmy po to, aby się nimi rozkoszować, to przestrzeń kultury – tego typu myślenie zdaje się tkwić u podstaw owych
rozróżnień. Tym samym, zdaniem Łeńskiej-Bąk, kulinaria mogą stać się jednym
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Karta dań w „Weselu”.
Co jedli goście
w Bronowicach?
<https://www.polskieradio.pl/322/6245/Artykul/1836466,Karta-danw-Weselu-Co-jedli-gosciew-Bronowicach>,
[data dostępu: 29.04.2018].
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Nie dowiadujemy się jednak, co było jedzone w trakcie wesela. Wydaje się to
zaskakujące, gdyż uczta jest kluczowym aspektem tej ceremonii. Intrygujące jest
również, czy jedzono jedynie potrawy chłopskie, czy też doszło przy stole do spotkania dwóch różnych tradycji kulinarnych. Czy „panowie” przywieźli ze sobą miejskie
pokarmy? A może chcieli bawić się „po wiejsku”, udając zatarcie podziałów także
poprzez sferę kulinariów?

Możemy się więc zastanowić, czy rekonstrukcja, której dokonuje Królikiewicz,
to jedynie odtworzenie stołu z Wesela, czy też poszukiwanie w obszarze swojskości kuchni i jej narodowego wymiaru. Kuchnia jest tutaj rozumiana jako element
tożsamości i historii. Ten wymiar kulinariów podlega poszerzonym badaniom dopiero współcześnie, wraz z rosnącym zainteresowaniem historią codzienności. Działanie
Królikiewicz nie ma jednak charakteru całkowicie wiernej, historycznej rekonstrukcji, a raczej własnej impresji dotyczącej bronowickiej uczty. Na fakt ten wskazuje
przykładowo całkowita nieobecność mięsa (z powodu wymogów organizatorów Królikiewicz przygotowywała jedynie wegańskie potrawy), które z pewnością pojawiło
38
się na rzeczywistym weselnym stole .
Sporządzenie posiłku potraktowane jest tutaj jako spektakl, jednak za każdym
razem, gdy artystka podejmuje się realizacji związanej z teatrem, przekracza jego
wzrokocentryzm. Rozgrywający się przed publicznością spektakl ostatecznie
jest przeznaczony do zjedzenia, a w jego trakcie publiczność doznaje także różnorodnych bodźców zapachowych. Barbara Kirshenblatt-Gimblett opisywała jedzenie w kontekście performansu, zwracając uwagę na moment rozdzielenia jedzenia
i teatru:
Aby wytworzyć oddzielone, niezależne dziedziny sztuki, takie jak znamy dziś,
koniecznym było rozbicie zjednoczonych form, jak uczta,

37
Ibidem, s. 121.

38
Wywiad z artystką
przeprowadzony
03.02.2018.

39
B. Kirshenblatt-Gimblett,
Making Sense of Food
in the Performance:
The Table and the Stage
[w:] The Senses
in Performance,
ed. S. Banes, A. Lepecki,
New York 2006, s. 1.

40
Ibidem.

41
B. Santich,
Metamorphoses
of the Banquet
[w:] Food in Festivity:
Proceedings of the
Fourth Symposium
of Australian Gastronomy,
ed. A. Coronec, G. Pont,
B. Santich,
Sydney 1990,
cyt. za: B. Kirshenblatt-Gimblett,
Making Sense of Food…,
op. cit., s. 3.

42
R. El-Khoury,
Delectable Decoration:
Taste and Spectacle
in Jean Francois De Bastide’s
La Petite Maison
[w:] Taste and Nostalgia,
ed. A. Weiss,
cyt. za:
B. Kirshenblatt-Gimblett,
Making Sense of Food…,
op. cit., s. 4.

43
Ibidem, s. 5.

44
Niepublikowane materiały
udostępnione przez artystkę.

Barbara Kirshenblatt-Gimblett starała się prześledzić związki pomiędzy teatrem,
sceną i ucztą, poszukując teatralnego wymiaru uczt z przeszłości. Autorka zwraca
uwagę na fakt, że jedną z pierwszych scen nowożytnego teatru muzycznego była
sala jadalna, i wspomina o zjawisku, jakim był bankiet muzyczny (opera gastronomica) 40. Muzyka odgrywana w trakcie jedzenia była jednym z elementów uczty,
która łączyła umiejętności związane z gotowaniem, dekoracją, tańcem, poezją,
projektowaniem kostiumów, malarstwem.
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z elementów „przemocy symbolicznej”, przyjmującej charakter gry pomiędzy dominującym i zdominowanym (na co wskazywał również Pierre Bourdieu). W XX
wieku nastąpiła jednak swojego rodzaju demokratyzacja kuchni polegająca na
„ujednoliceniu się zwyczajów w zakresie odżywiania, a tym samym na zlikwidowa37
niu dystansów społecznych” . Oczywiście nie oznacza to, że kulinaria całkowicie
przestają być obszarem wyznaczania hierarchii i podkreślania swojego statusu. Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane napięcia, tym bardziej intrygujący
staje się wątek weselnego chłopsko-inteligenckiego spotkania przy jednym stole
i ciekawsze pytanie o to, co mogłoby zostać w tym momencie podane.

Wystawność i teatralność uczt kojarzy się przede wszystkim z barokiem, a zdaniem
Barbary Santich myślenie o uczcie jako dziele sztuki osiąga apogeum w XVII wieku
41
pod rządami Ludwika XIV . Jednak teatralizacja posiłków miała miejsce we Francji
już od XV wieku. Uczty były istotnym elementem kultury dworskiej, a stół niejednokrotnie pełnił jednocześnie funkcję sceny. Związek teatru i uczty uwidaczniał
się także w wykorzystaniu maszynerii teatralnej w celu wywołania odpowiedniego
efektu wśród biesiadujących. Przykładowym zabiegiem był „znikający” i pojawiający
42
się niespodziewanie stół .
Kirshenblatt-Gimblett zwracała uwagę na fakt, że królewskie uczty niejednokrotnie
przewidywały miejsce dla publiczności. Jej zdaniem jednak jeszcze przed francuską
rewolucją tego typu biesiady zastępowano nowymi praktykami i sposobami działania, co było związane z profesjonalizacją kucharzy i pojawieniem się restauracji.
Autorka dostrzegała także związek pomiędzy restauracją a teatrem, który niektórzy
43
restauratorzy celowo eksponują .
Artyści odwołujący się do uczty teatralizują jednak także to, co w wypadku zwyczajnej
biesiady pozostawało niegdyś przeważnie ukryte, czyli kuchenną krzątaninę –
krojenie, przyprawianie, mieszanie. Podczas uczty do elementów spektaklu
należało to, co działo się we wspólnej przestrzeni, przy stole. Sposób przygotowania
potraw był ukryty przed biesiadnikami, stąd też popularne powiedzenie „od kuchni”.
U Królikiewicz teatralny wymiar mają zarówno wspólne spożywanie, stanowiące
część performansu, jak i przyrządzanie posiłku.

oraz oddzielenie łączonych z nimi zmysłowych modalności.
malarstwo) zostały rozdzielone i wyspecjalizowane – dopiero wówczas stały
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się osobnymi formami sztuk w dedykowanych im przestrzeniach
(teatru, audytorium, muzeum, galerii) z oddzielnymi protokołami
strukturyzującymi uwagę i percepcję. W tym momencie jedzenie
39

zniknęło z występów muzycznych i teatralnych .

Można się zastanowić, czy w rozumieniu autorki uczta to nie „totalne” dzieło sztuki,
w którym zespolone były niegdyś wszystkie jej obszary oraz te elementy, które
nie zawsze postrzegano jako mające wymiar artystyczny – smaki, zapachy, wygląd
potraw. Łącząc w sobie elementy rzeźby, teatru, muzyki, malarstwa, tańca oraz
przyjemności zmysłowych związanych z zapachami i smakami, uczta ma w sobie
potencjał do bycia najpełniejszym doznaniem artystycznym (stąd prawdopodobnie
zainteresowanie nią wśród futurystów). Chociaż od zawsze dostrzegano estetyczny
wymiar uczty, to jednak nie zawsze postrzegano ją jako formę artystyczną. Być
może wynika to z jej pragmatycznego wymiaru oraz związku z cielesnością, nawet
jeśli proste zaspokojenie głodu nie jest jej najistotniejszym elementem.

Teatralność Wesela, którego nie było objawiała się szczególnie wyraźnie w przestrzeni, w której projekt był realizowany. Artystka przygotowywała ucztę, będąc na scenie
teatralnej, wobec zasiadającej w fotelach publiczności. Dopiero w momencie, gdy
wszystko było gotowe, widzowie mogli wejść na scenę i częstować się przygotowanymi potrawami. Moment konsumpcji jest jednak wciąż elementem performansu. Czas wspólnej biesiady był kluczowy dla artystki, która stwierdza: „w tym
pozornie prostym, prawie konceptualnym kawałku sztuki relacyjnej zachęcam uczestników do wejścia nie tylko w kontakt z dziełem wizualnym, ale ze współbie44
siadującymi i ze mną samą” .
Opisywane przez Kirshenblatt-Gimblett związki pomiędzy ucztą a teatrem mogą
być przyczyną, dla której Królikiewicz, realizując swe prace, tak często wykorzystuje przestrzeń teatralną. Za każdym razem przełamuje jednak jej wzrokocentryzm,
wprowadzając inne zmysły, co było dobrze widoczne w akcji Mnemosyne (2016).
W przewrotny sposób artystka zaproponowała w loży teatralnej w Teatrze Polskim
w Poznaniu specjalne miejsca z kotarami, które odcinały odbiorców od bodźców
wizualnych. Zamiast tego uczestnicy otrzymywali bodźce dotykowe, smakowe
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Dzieło w takim wypadku jest nieodłączne od ciała odbiorcy i cielesnego doświadczenia. Oczywiście, nie należy zapominać o ucieleśnieniu wzroku – każda percepcja dzieła sztuki jest przecież połączona z ciałem. Zasadnicza różnica związana
jest jednak z faktem, że w dziełach „wzrokowych” granica pomiędzy podmiotem
a obiektem zostaje zachowana. Praca nie staje się nigdy częścią ciała odbiorcy, jak
ma to miejsce w wypadku tych przeznaczonych do zjedzenia. Obecność żywności
w sztuce wymusza więc zupełnie odmienne myślenie o sposobie doznawania
dzieła sztuki oraz relacji pomiędzy podmiotem i obiektem.

Wywiad z artystką
przeprowadzony
03.02.2018.

Działania Królikiewicz są szczególnie interesujące, gdyż koncentrują się nie
tylko na jedzeniu, ale również na samym smaku. Artystka zainteresowana jest
międzyzmysłowymi aktami translacji, przekładając na smaki wspomnienia, zapachy,
a nawet tak ulotne doznania jak oddech. Jej dzieła, niejednokrotnie opowiadające
o pustce i utracie, są jednocześnie na owe stany skazane, gdyż funkcjonują jedynie jako wspomnienia cielesnych doświadczeń. W centrum jej twórczości znajduje
się fizjologia smaku, pytanie o to, jak jest on percypowany oraz w jaki sposób za
jego pomocą można wyrażać to, co niewyrażalne i nieuchwytne – pustkę, oddech,
wspomnienie.

SPEKTAKLE SMAKU

Bliskość jedzenia, teatru i performansu jest dostrzegana przez współczesnych
artystów. Ucztę można widzieć jako spektakl z poszczególnymi aktami i przy
pisanymi rolami. Wszak sama w sobie zawsze jest „spektakularna”. Dla Królikiewicz staje się ona modelem totalnego dzieła sztuki, przede wszystkim ze względu na jej wielozmysłowość. W działaniach artystki widoczna jest chęć do pełnego
zaangażowania odbiorcy, pragnienie oddziaływania na wszystkie jego zmysły.
Przygotowywana przez nią uczta łączyła elementy wizualne, smakowe, zapachowe,
dotykowe i dźwiękowe. W Weselu, którego nie było artystka utożsamia ją ze spektaklem, budując dramaturgię wydarzenia, wraz z punktem kulminacyjnym. Wesele,
którego nie było jest spotkaniem pomiędzy performansem, teatrem oraz historią
kultury, gdyż oprócz wymiaru artystycznego miało również aspekt badawczy. Poprzez dostrzeżenie nieobecności stołu w Weselu Wyspiańskiego, być może podobnie jak przez niedostępność Stołu, Królikiewicz uzmysławia nam znikanie samych
smaków oraz niemożliwość ich pełnej rekonstrukcji. Z drugiej strony jej działania
nie tylko opowiadają o znikaniu smaków, ale również podlegają temu samemu
procesowi. Ponownie powraca więc wspomniany problem związany z tym, że opisujący staje wobec trudności nie do pokonania związanej z koniecznością rekonstruowania jedynie na podstawie dokumentacji prac, których kluczowym aspektem
jest bezpośrednie doświadczenie. W wypadku działań Królikiewicz trudność ta jest
widoczna w szczególności. Przezwyciężenie wspomnianych trudności badawczych
wymagałoby znalezienia sposobu, aby tworzone przez artystkę smaki były w jakiś
sposób konserwowane i zachowywane. Można jedynie kolekcjonować przepisy,
jednak z pełną świadomością, że przepis to tylko wskazówka i nie jest możliwe
odtworzenie dokładnie takiego smaku, który stworzyła artystka. Receptura przy
takim podejściu jawi się jako bliska pracom konceptualnym (Lawrence Weiner) czy
też słynnym instrukcjom Fluxusu (Water Yam Georga Brechta czy Grapefruit Yoko
Ono). Artyści ci traktowali instrukcję jako dzieło, bez względu na to, czy zostanie ona
zastosowana. W niektórych przypadkach jej realizacja była wręcz niemożliwa. Jednak ponownie natrafiamy na pewną trudność: dla Królikiewicz zawsze najważniejsze
jest bezpośrednie doświadczenie – fotografie i ewentualny przepis nie są dziełem, a jedynie pozostałością po nim. W takim rozumieniu dzieło zawsze pozostaje efemeryczne, nieuchwytne. Gdybyśmy chcieli pochwycić i umiejscowić dzieło w twórczości
Królikiewicz, okazałoby się, że jest to nawet nie sam lód czy babeczka, lecz moment,
w którym styka się z nimi czyjś język. Dopiero ta czynność „uwalnia” pełnię estetycznego doznania prac artystki.

45
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i zapachowe, choć subtelnie przygaszone i stonowane. Kurtyny, które zasłaniały
widok, nasączone były zapachem mającym nasuwać skojarzenia z kurzem, nieobecnością, pustką. W trakcie spektaklu podawane były praliny o smaku „niczego”
45
z topinamburem, solą i yerba mate .
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A Theater of Taste

At the heart of Anna Królikiewicz’s work we find the sensory experience. The artist
has a special interest in taste, and in how food can be a way of communicating
content. Królikiewicz perceives the narrative opportunities in the sensations and
experiences that are not generally perceived as having the potential to generate
stories. She searches for stories written on the plate, or hovering in the air, released
through tastes and aromas. Her work focusing on the sense of taste, unlike purely
culinary experiences, is never autotelic. Taste interests her not in itself, but insofar
as it can become a medium for communication.
Królikiewicz sees eating as a kind of text from which to read stories, identities, and
emotions. It may come as a surprise that, while many artists address food-related
subjects, few have been interested in taste itself. At present, there are a great many
3
art projects that are tied to food. Yet we might say that Królikiewicz goes one step
further, making her medium not food itself, but taste. Focusing on taste has fundamental consequences in the art: her work is ephemeral, impossible to preserve,
she rejects creating objects and generates experiences instead. The only way to
experience her work is to be there – at a given place and time. Otherwise, only the
“leftovers” remain – documentation, photographs, stories. It is on their basis that the
scholar is forced to describe these sensory experiences that elude verbalization
from the outset.
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Flesh Flavour Frost (2011), or human-body-flavored ice cream, is the artist’s first
piece where the experience of taste was key. Unquestionably, works of art meant for
eating do not fit into a Kantian aesthetics based on the distanced admiration of art.
Works which fundamentally involve consumption open up new issues in aesthetics,
in the perception of art, ones that go far beyond ocularcentrism. They tear down
what once seemed a permanent wall between the subject and object. In pieces of
this sort, the “work of art” is consumed by the subject, becoming part of them. There
can be no talk of any kind of “distance” – the experience of the work of art becomes
physical, and the work and the body become one. United with the body, the work
penetrates its guts, travels through the esophagus, and is finally expelled.
Królikiewicz’s work is thus based on an extreme proximity between the subject’s
body and the “body” of the art. Coming in contact with her art often means letting
our body be the medium. For the full experience of her work, we need to make direct
contact. Because taste is a key component of the aesthetic experience, the artist’s
works cannot be perceived by merely viewing or touching them. By the same token,
Królikiewicz’s work evokes a kind of disquiet, as it involves atypical and sometimes
unpleasant flavors. The tastes she creates go beyond the familiar. This means
they involve what Claude Fischler described as neophobia: fear of a new food, or
4
consuming food from an undefined source. His concept of the “omnivore paradox”
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is tied to the fact that, in their culinary choices, people are strung between the
desire for novelty (neophilia) and fear of it (neophobia). Being an omnivore implies
arbitrariness, and Fischler indicates the remarkably variegated diet in human societies, from almost entirely plant-based to centered on meat. Yet the omnivore demands diversity, as no human is capable of taking all their necessary nutrients from
a single food, and thus at least a minimum of diversity is required. The omnivore
paradox comes, on the one hand, from the fact that this diversity creates the need
for innovation, change, exploration, but on the other, instills the need for a certain
“conservatism,” as new and unfamiliar food is potentially dangerous. In this tension
Fischler sees a source of fear and anxiety toward sustenance. This tension can
also be exploited in art projects. This goes for Królikiewicz’s ice cream, whose flavor
was vague, and moreover, could trigger a kind of disquiet in its associations with
human flesh.

A THE ATER OF TA STE

1

As such, Flesh Flavour Frost is also, to some degree, a tale of cannibalistic proximity.
Królikiewicz flirts with culinary taboo, not offering skin-to-skin contact with another
body, but its consumption. The ice cream she creates subversively emulates the
make-up of the human body. As she writes, it contains:
over one-half water, 20% protein, 10% fat, carbohydrates, and minerals. I used silky
Japanese tofu, almond milk, smoked salt, birch water, and black truffles, owing to
their biological scent, like rainwater. The ingredient most strongly resembling the
complexity and warmth of the aroma of clean, breathing skin is cumin. It gives the
ice cream the smell of the sun in countries where it grows, the sweetness of perspiration, of plowed earth, the smell of an arm tanned on the beach.

5

Królikiewicz’s work exposes multiple dimensions in the ties between corporeality
and taste – its perception is always linked to the body, which, in turn, can be its
source.
One way in which we become acquainted with our bodies is through how it tastes
– tears flow down our cheeks into our mouth, as does sweat. Our first instinct when
we injure ourselves is to lick or suck the wound, leaving a special metallic taste in
our mouth. We taste our own bodies through auto-cannibalistic activities, often
considered disgusting – gnawing hangnails, devouring scabs.
We also come to know the body of another person through taste. Aristotle indicated
the affinities between taste and touch, as both require direct contact between subject and object. Yet taste seems to be the most closely connected to intimacy. While
we sometimes touch strangers, the notion of tasting a strange body may revolt us.
Taste is particularly present in erotic relations. The first kiss, the touch of the tongue
to another person’s skin, the taste of sweat and sperm. There is no greater intimacy
than what we experience through taste.
Eroticism, taste, and food are related on many levels. It suffices to recall the metaphors and cannibalistic images tied to sexuality. For instance, Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska has pointed out the widespread identification of the sexual act
6
with eating in folk art, also citing images tied to anthropophagia. In pop culture and
advertisements as well, women are often depicted as a commodity to be consumed,
like material goods. Sometimes these images acquire a very literal dimension,
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Barry C. Smith has pointed out that the act of eating stimulates all of our senses, and
1
that tasting is among the most multisensory of human experiences. Taste is tied
to memory, emotions, recollections. It has aspects both individual and collective, it
builds divisions and unites people, we share it and we keep it to ourselves, it speaks
of whom we are and whom we wish to be. Anna Wieczorkiewicz has inquired if we
can, at present, speak of a reorganization of the human sensorium and as such,
2
a “culture of new sensoriness.” With the “sensory turn” we can observe a mounting
interest in the senses, from both a scholarly and an artistic perspective.
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As a food, ice cream already inspires a wealth of associations – lightheartedness,
childhood, summer, a carefree mood. Here, all these pleasant recollections conflict
with the anxiety of breaking a culinary taboo and the themes of absence and loss.
The flavor of the ice cream is meant to evoke the taste of skin tanned in the summer
10
sun. The artist recalls that two people refused to eat it. Interestingly, the repulsion
only occurred after they learned the ingredients and realized what the taste was
meant to be. Królikiewicz asks how the body tastes. It is a taste we all know, yet we
cannot describe. By the same token, she reflects upon experiences linked to taste,
though not perceived as such. This is also a question about how we make contact
with our surrounding reality through the sense of taste. In our adult life, we seldom
pay attention to its epistemological dimension, though in our childhood it is the sense with which we explore our environment. The child licks almost everything it can
reach, putting it into its mouth, thus establishing contact with the world and coming
to know it. Licking and sucking are also a source of pleasure. Freud associated the
juvenile tendency to fixate on the mouth with oral satisfaction. According to psychoanalysis, the oral phase is an early stage of development when the mouth supplies
most of the pleasing stimuli. These include the pleasure of sucking milk from the
11
mother’s breast.
In Flesh Flavour Frost, we find an echo of the artist’s interest in absence. The flavor
she has created is a response to absence or loss. Instead of a real body, we have
an imaginary one, fleeting and intangible. Evoked through taste and smell, thus, to
some degree, both substantial and immaterial. Flesh Flavour Frost is partly based
on contrasts, as the impression of fleshiness is built on purely plant-based ingredients. Another contrast is the association between the body and warmth, here
replaced with coolness. We can also see a play on expectations involving sweets
which turn out not to be sweet, and are thus the source of a disquieting, even unpleasant sensation. Ice cream, which is generally considered a comfort food, is mainly
associated with pleasure, but also with a way of dealing with sadness, disappointment, and regret. Analyzing how women perceive the link between food and sexuality, Rosalyn Meadow and Lillie Weiss have noted that the former often receives
12
emotional traits. They indicated a variety of aspects of a substitution mechanism:
eating replaces erotic sensations, but also fills the void of having no relationship.
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It seems that in Flesh…, this aspect of possible substitution is doubly stressed by
the flavor composition. Królikiewicz’s work can be read as a statement on eating as
a stand-in for intimacy, a response to loss and the accompanying sense of absence.
During the Gastronomettes exhibition at the Nuremberg House in Krakow, the artist
contributed Tear-Flavored Ice Cream (2017), which could be purchased from a nearby cafe during the exhibition. Królikiewicz drew from the fact that, depending on
what provokes the tears, they have a different chemical make-up. The artist’s statement mentions three kinds of tears: (1) those always present in our eyes, (2) those
caused by irritants, and (3) those caused by emotions. Królikiewicz also alludes to
the two meanings of bitterness – as a bitter taste and as a sense of sadness, regret,
and disappointment.

A THE ATER OF TA STE

Luce Giard has written on the connection between the erotic and cannibalism:
“Love is inhabited by a devouring fantasy, by a cannibalistic assimilation of the other
8
by oneself, a nostalgia for an impossible, identifying fusion.” She also quotes Noëlle Chȃtelet: “Loving another, desiring him or her, involves gorging oneself and at
the same time assuaging one’s hunger, a symbolic hunger to which real or biolo9
gical hunger has given up its seat.” Królikiewicz takes the sense of taste as more
than a source of pleasure. Contact with the ice cream she makes is intended to
open the eater’s imagination to a range of associations and memories involving the
closeness of another body. Taste becomes a way of expressing and speaking of
emotions – in this case, mainly longing.

7

There were various reactions to the ice-cream’s bittersweet taste: some ate it with
pleasure, others struggled to eat it, or could only half-finish it. The artist built a “narrative” through flavor: the taste of salt emerged first (as in tears), and only then
came the bitterness. The latter, conceived as an emotion, is a complex and peculiar sensation, which includes some disappointment, some dashed expectations.
A bitter taste is often seen as unpleasant, but on a physiological level it is tied to
revulsion, as it may signal the presence of poison. Paul Rozin has noted their similarity, stating that “the bitter taste is probably the prototype for eliciting this distaste
13
response.” Bitterness signals danger, and an aversion to a bitter taste is practically universal. David Sutton has also noted that, in many societies and rituals, eating
bitter foods reenacts a bitter experience. He mentions the bitter herbs consumed
14
during Pascha. The fact that the Gastronomettes exhibition was tied to the “black
protest” adds another dimension to the flavor: the bitterness of this ice cream could
express a disappointment with women’s situation in Poland. Królikiewicz again
goes beyond associations of sweetness and the infantile toward the unpleasant
and “heavy.” Once again, taste is a means of communication and a way of evoking
emotions.
Many of Królikiewicz’s works are “site-specific,” rooted in the history and identity
of a place. She tries to reconstruct the memory of a place through a sensory experience. In some respect, she materializes “absent” bodies through the sensory
experiences they have known. The past of a given place is evoked through tastes
and smells. The artist is interested in how memories are summoned through these
senses. The space is always apprehended from the perspective of the body within
it. This means that the experiences and recollections tied to a place are not only
its appearance, but also its temperature or smell. Places have their special flavors,
a theme that recurs in narratives involving the sense of taste and cities.
Królikiewicz often focuses on abandoned places, arranging them so that we get the
impression that they were only recently inhabited. The site-specific concept derives from a conviction of a connection between art and place, rejecting modernist
notions of the universality of the work of art, which could appear in any place and
still hold its significance. Modernist works express the same thing everywhere in
the world, and their varying interpretations come from viewers’ predispositions. The
concept of the “white cube” is essentially modernist – a space devoid of all stimuli
that might disturb a purely intellectual contemplation of the work. The white cube is
an ocularcentric space for the intellect and distance, in which the body and its sensations merely disrupt the appreciation of art. It is also a place without identity and
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as in examples described by Carol J. Adams, wherein women are represented as
7
“ready to eat,” like meat from the slaughterhouse. The eroticization of food and the
cannibalistic relationship between the sexes is also present in other Polish female
artists’ work, including famous pieces by Joanna Rajkowska, Natalia LL, and Alina
Szapocznikow.

This was the case with Drugstore (2012) for the Streetwaves festival in Gdańsk.
The artist’s pieces were created for a closed drugstore, a shop with colonial items
on Biskupia Street. She created some appetizing cupcakes and muffins, yet to
achieve the desired olfactory/gustatory effect, she added patchouli and lavender
fragrances. The treats lured with pretty colors, shades of violet and pink, yet their
intense flavors exceeded what people were accustomed to. The artist used flavor
to trigger memories of a certain place. In The Eyes of the Skin, Juhani Pallasmaa
15
indicated the multisensory aspect of the experiences of architecture and space.
He criticized the ocularcentric approach that reduced architecture to its visual and
spatial aspects. He noted that the “most persistent memory of any space is often
16
its smell.” In Drugstore, the exhibition space is associated with a distinct soapy
fragrance, yet it is vital that the artist decided to involve the sense of taste in this
tale of memory as well.

16

Królikiewicz lets the memories of a place become part of the viewers themselves,
who absorb it into their bellies. She tries to transfer this experience, this recollection into another sense, wondering how this place would “taste.” She thus makes
a translation, turning the memory of a smell into a flavor. This memory of a place is
expressed and evoked in an unexpected way, not through words and images. Taste
becomes a medium through which we may speak of our memories and share them
with others. The artist uses flavor to say: “I remember a drugstore was once here,
when you came in you were struck by the smell of lavender soap and the sharp
fragrance of patchouli.” Significantly, however, this memory is less individual than
collective, shared by all those who ever visited the shop on Biskupia Street. The
violet, blue, and pink cupcakes initially seem more reminiscent of drugstore items
than foodstuffs. And although they entice you to eat them, for some they proved
17
inedible.
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A key aspect seems to be pointing out that flavor, for Królikiewicz, is a message
that can be read. Thus, it stands opposed to a certain philosophical and aesthetic
tradition by which food and art are separate, as the former communicates nothing
but itself. As Carolyn Korsmeyer has written:
Many philosophers, including Tefler and Scruton, have concurred that food does not
represent anything outside of itself and thus fails in one of the standard tasks of art,
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to deliver understanding and insight about life and the world.

18

A contrary approach is presented, for example, by Deborah Lupton, who calls food
19
a symbolic medium par excellence. She makes her argument by demonstrating
the links between food and identity and its potential to mark boundaries – class,
regional, religious, and gender. She also points out that food fits into binary categories: bad/good, healthy/unhealthy, male/female, strong/weak, living/dead, sin/virtue,
familiar/foreign. Korsmeyer also pointed out a range of areas in which eating is tied
to representation, and ways it can communicate meanings. Her point of departure
was the simplest of examples, when food’s shape imitates objects, people, or ani20
mals. This is, of course, only one level on which food communicates. Another is

See: Juhani Pallasmaa,
The Eyes of the Skin:
Architecture and Senses,
Chichester 2005.

Ibid., p. 58.
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conducted 03.02.2018,
recording in the artist’s archive.
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Making Sense of Taste:
Food and Philosophy,
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“Food and Emotion,”
in: The Taste Culture Reader:
Experiencing Food and Drink,
ed. Carolyn Korsmeyer,
Oxford 2007, p. 321.
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See: Carolyn Korsmeyer,
Making Sense…,
op. cit., p. 118.
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Deborah Lupton,
Food and Emotion…,
op. cit., p. 321.

what Korsmeyer calls the “expressive” aspect of food and its significance in rituals
and in ceremonies. She appears to concentrate on food products, the stories attached to them, and their symbolism. Yet I believe there is another important feature
in taste and how it produces content. Overlapping or consecutive taste sensations
can be like a narrative of sorts, a fact used by the most talented chefs and artists
who experiment with taste. Describing the emotional appeal of food, Deborah Lupton pointed out that. “Humans’ relationship with food and eating are subject to the
21
most powerful emotions experienced in any context.” This concerns both pleasure
and disgust. These powerful physical and emotional responses make food an especially interesting medium.
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For example, in Tear-Flavored Ice Cream, Królikiewicz combines and intermingles
two tastes – salty and bitter – and even a touch of sweetness, all in order to describe sadness and disappointment. The taste of the ice cream communicates certain
emotions, which mix and intermingle. The ambiguity of the taste reflects a situation
where various conflicting emotions are quarreling inside. We might once again turn
to the context of the exhibition and the “black protest” – this lets us see the bitterness of the ice cream as a response to the marginalized voice of women in public
debate.
Of course, the food product itself is significant here – the ice cream and the associations it brings – because, as with Flesh Flavour Frost, there is a contrast between
the almost childlike pleasure and the unsettling taste sensation. Yet the meaning is
not in the ice cream as a form, it is in how it tastes. Again, the artist uses the sensory clash between how we imagine comfort food and the taste we experience. The
same goes for Drugstore – the memory of the place was communicated through the
flavor, and not the form. Królikiewicz never aims to make a simply pleasant flavor,
to make her objects “tasty.” It is their “non-tastiness” that topples expectations and
plays with perception. One might wonder if, from an aesthetic perspective, “non-tastiness” is not the equivalent of visual ugliness. Abandoning beauty in art has often
been linked to a desire to fortify expression. Unusual, surprising, and sometimes
unpleasant tastes make Królikiewicz’s work expressive and thought-provoking.
With taste, however, it is not disgust Królikiewicz is after – more important is the
element of surprise, of encountering a peculiar, new, and meaningful flavor. In Drugstore it serves to evoke a somewhat forgotten past and to re-root it in the body.
Those who remembered this place could unearth memories of it through taste and
smell, they could turn back time. Those who had never been there could produce
new memories, in which this place was associated with the smell (or even taste) of
lavender, soap, and patchouli. As such, Królikiewicz’s work are statements on an
urban space, on its most physical, yet intangible properties – on sensations that
make the invisible fabric of a city.
In many of Królikiewicz’s works we see ties with the tradition of painting. One of her
photographs, depicting a drawer with a jumble of tools, is symptomatic. Paintbrushes lie alongside ladles and cutlery, looking natural in each others’ company, creating a whole. This picture shows that the essence of Królikiewicz’s work remains
rooted in a certain painting tradition, though it is based on a different approach to
the medium. This rootedness is particularly perceptible in works that reinterpret the
traditional still-life motif.
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history to interfere with the work. For Królikiewicz, on the contrary, these aspects
contribute to the work, or even serve as its basis. Instead of the white cube, she
chooses places with distinct identities and pasts.

Królikiewicz’s works are often statements on emptiness and the passing of time.
These motifs are closely tied to food, as expressed, for example, in vanitas iconography. Alongside the skulls, hourglasses, and clocks, the symbols chiefly included
which were meant to indicate transience: butterflies, bubbles, flowers, and food. In
a still life, food could signify the passing of time, and its abundance condemned an
excessive focus on the pleasures of the senses.
Piotr Witt has discussed the meaning of food presentations in vanitas art, stressing
the ambiguity of these works – on the one hand, they call attention to the beauty
and allure of the objects, and on the other, their insignificance:

22
Piotr Witt,
“Metafizyka martwej natury,”
Sztuka 1975,
No. 2, p. 51.
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See: B. Purc-Stępniak,
Kula jako symbol vanitas,
Gdańsk 2005.

Fish were a particularly popular feature of the still life in the sixteenth and seventeenth centuries. Królikiewicz’s Table might evoke associations with pictures by Joachim Beuckelaer showing fishmongers’ stalls, such as The Fish Market (1570), or
a picture from his series on the four elements (The Four Elements: Water, 1569), or
with Frans Snyders’ Fish Market (1620). In all of these works, the painters brilliantly
rendered the slippery and glistening scales of the fish. Some look as though they
were still alive, just plucked out of the water, still gasping for air. The resemblance to
Table is primarily in the visual layer, not the idea. In both these works of painting and
the contemporary installation we have abundance and excess. In Snyders’ picture,
a man standing nearby is dumping fish from a bowl, paying no attention to the fact
that some are slopping out. The same goes for Table – the fish are slipping off, and
some lie on the ground. Królikiewicz’s installation has a Baroque sumptuousness
and sensuality. Yet the similarity with the market pictures is chiefly compositional,
as those works had nothing of the vanitas motif, present, for instance, in the aforementioned van Beyern still lifes, which therefore seem more akin to this installation.
Królikiewicz modeled her composition on the still lifes in the collections of the National Museum in Gdańsk. In alluding to the seventeenth century, she evokes the
city’s golden age. The remains we observe could be understood as a recollection of
the old prosperity, expressed in the cornucopia. The artist has also mentioned that
the use of a saffron color was inspired by the first Polish cookbook – Compendium
Ferculorum of 1682 by Stanisław Czerniecki. She says that saffron was among the
most popular spices at the time.
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Here we might mention Table (2012), created for the Narratives festival. Placed in
the open space of a city square, the table looked as though it had been plucked
from a seventeenth-century Dutch still life: decked with fish, glasses of wine, and
the inevitable peeled lemon. The table automatically generates associations with
community, with shared time. Yet for this project, the artist situated the viewer amid
leftovers and scraps. The banquet was over and they were not invited. The visible
chaos and disorder, the overturned chairs enhanced the sense that the place had
been hastily vacated, as if in panic. All the latecomers could to was try to reconstruct things based on the scraps, as in the actions of Daniel Spoerri. At the same
time, questions arose: who had been sitting at the table and left?

the picture acquired a refined aftertaste: it showed the vanity of things, but also
lavishly set table of their appetites, and the painter avoided accusations of
encouraging the sin of gluttony, as he acted in the best of intentions.
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Depictions of this sort were of moralist intent, as the portrayal of sumptuous feasts
did not strictly aim to tantalize. The clocks placed between the victuals and the
overturned trays signified the trivial and temporal nature of the pleasures of the
senses. Looking at the pictures, such as the works by Abraham van Beyern, we
may get the impression that the people had sat at the table left only a minute before,
because the food is still fresh. And yet the disorder at the table suggests that they
fled in panic, all of a sudden; how else to explain them leaving behind all the abundance. In this respect, Królikiewicz’s work is like Beyern’s painting: in both cases
the tangible, persistent materiality of the victuals strikes a powerful contrast with
the absence of the banqueters. Faced with Table, the viewer feels disappointment
and a vague sense of sadness.
Of particular interest is the connection between food and the body in the vanitas
still life. Because food “fortifies” the body, the observation of food’s decay becomes
a pretext for reflecting upon the human condition. This connection may be linked to
two images: on the one hand, the necessity of eating reminds us of our physicality,
and thus man’s mortality. On the other, food is almost always tied to death. For
something to become food it must first be killed (in rare cases, this happens during
the act of eating). This aspect is particularly visible in the creation of Table – the
contrast between the pile of dead fish, which were a part of the feast, and the live
fish in a glass bowl.

Królikiewicz’s Table also seems to evoke another absence: flavors vanishing for
good, impossible to reconstruct. Culinary historians attempt to recreate recipes
from the past and the cooking techniques that were used. Yet taste is so complex
that it cannot be reconstructed. This is due in part to the products used, which may
seem identical, but taste different from two or four hundred years ago. Weather
conditions have changed, soil quality is different, so are fertilizers – all this means
that bygone flavors cannot by resurrected. This not only concerns the remote past
– a sense of the impossibility of reconstructing certain flavors because of the changing quality of products crops up even in the nostalgic tales of the food we ate in
our childhood. Taste is fleeting, and not only as an individual sensation. It belongs
to its epoch and passes along with it. This could be why we cannot find our place
at the Table.
Ironically, this is one of the artist’s few pieces that is not meant for tasting. It did,
however, have a very powerful effect on the other senses: sight, smell, and even hearing, as the installation was accompanied by music. The absence of taste stressed
the feeling of exclusion even more, the impossibility of participation, of being directly involved in this situation. The lack of taste sensations indicates inaccessibility
here – this table belonged to the past, and its taste was unrecognizable to us. The
reconstruction of the past will never be complete, and the taste of the dishes from
the past can only be imagined. Any attempt to recreate them would be imperfect
and partial. Table thus mainly speaks of various kinds of transience – of sensations,
people, and tastes. As such, it acquires a nearly tragic currency, urging us to reflect
upon death and decay. A main element of the decked table is the enormous number
of fish bodies, their dead eyes staring vacantly into space. Here we return to the
23
glass fish bowl on the table. The orb is among the most popular vanitas symbols.
Yet in this case, a living creature has been placed inside, as if contradicting the
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their beauty. The sight of the composition of victuals did not rob the diners at the
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We may wonder if, in Królikiewicz’s work, sweetness is a response to sadness. Is
it a kind of comfort for loss? Like ice cream straight from the tub after a break-up or
chocolate eaten to perk oneself up. There is a close link between sweetness and
sadness, as seen in these works. Consuming sugar excites the pleasure center,
creating a good mood – perhaps this is why it is the first food we seek in moments
of despair.
Królikiewicz’s works demand viewer participation, yet the viewer is conscious that
experiencing the work involves its destruction. This feeling may be only superficial,
however – as I have mentioned, these are not objects, experience is the essence
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Jolanta Brach-Czaina,
Błony umysłu,
Warsaw 2003, p. 19.
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of the artist’s work. Temporality is inscribed in most of her pieces. Perhaps Table
was also, then, a meta-artistic statement on her work, with its dirty plates and table
scraps. Yet something else remains – the remnants, after all, bear testimony to an
experience.

Ibid.
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Richard Shusterman,
Thinking through the Body:
Essays in Somaesthetics,
New York 2012.

The senses of taste and smell were especially vital to Królikiewicz’s works created
in conjunction with theater. Boreas (2016) exhibited at the Helena Modrzejewska
National Stary Theatre in Krakow was based on contrasts – physicality and temporality, the material and the intangible. This project was both stuffy and breezy,
involving all the senses in a tale of the most fundamental, yet imperceptible things
– the air and the act of breathing. Like eating, breathing is thought to be purely biological, performed even less consciously than eating.
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example might by
Cornelis Gijsbrechts’ still lifes,
whose themes were both
the passing of worldly goods
and of art itself.

In her essay “Not Birds, but Air Spirits,” Jolanta Brach-Czaina pointed out that the
25
act of breathing is not insignificant, it is more than a necessary physiological act.
Eating and breathing both connect us to the surrounding world; through these actions the outer world enters our bodies, flows through it, nourishes it. In Boreas,
Królikiewicz tries to create a flavor associated with breathing. One part of the installation was teaspoons for sampling food meant to flush the respiratory system. It has
the vital property of joining food and medicine. These categories overlap, and food,
in some circumstances, can also be a kind of medicine.
The artist used anise, mint, and fennel to help visitors take a deep breath, while
encouraging them to have a more conscious experience of the act of breathing. It
is as though she wanted to say: “be glad you can take a deep breath,” appreciate
this simple act. as Brach-Czaina noted, our life is defined through “air going in and
26
air going out.” Breathing indicates our attachment to the surrounding world. Here
we might recall the somaesthetics of Richard Shusterman, as Królikiewicz’s work
is, to some degree, tied to raising body consciousness, even its most elementary
27
functions.
The artist invited us to feel the air in various forms – through smell, touch, and even
taste. The various sense stimuli provoked reflection upon the act fundamental to
our lives and pointed to the most imperceptible part of our surroundings, the air. In
this case, taste was a medium for telling tales about the body and breathing, as in
previous projects it “spoke” of various emotions. The flavors in Boreas reflect freshness, lightness, coolness – all associated with a gust of air. At the same time, the
artist used taste to express the inexpressible and intangible. Emptiness and absence are again central to her project, yet Boreas makes us mindful of another dimension they have. Emptiness in Królikiewicz’s work seems only superficial, because
it turns out to be filled with something immaterial. The impression of emptiness generated by our sense of sight is a mistake; in fact, it is filled with memories, smells,
unseen traces. It is thus often contrasted with memory, understood as a different
plane of existence, a different “state of concentration.” As long as places, events,
and people exist in our memory and consciousness, we can summon them, inviting
spirits to sit at the same table. In Królikiewicz’s work, the senses are treated like
memory stimulators and generators, though not strictly in terms of the mind, but as
deeply physical, tied to the sensations of the body.
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finality of time’s passing. The banquet has no taste, we can only imagine it by what
is left on the table. We suppose the sourness of the lemons would be a good match
for the fish’s tender flesh, with a hunk and bread and washed down with wine. The
subversive absence of stimuli to trigger the senses is at the very heart of States
of Concentration (2013). One of its features was a spread table, entirely drenched
in wax. Once again, the artist’s work alludes to the still life tradition, wherein food
is reduced to its appearance. As in the Table installation, we see a feast that was
interrupted, in this case, halted. Here the motif of absence is even more stressed
by the lack of smell and taste stimuli. Thus, we see the table as an object from the
remote past to which we have no direct access. At the same time, this object has
been preserved, frozen in time. As in the traditional still lifes, States of Concentration speaks of a clash between the enduring and the passing. The appetizing fruit
of the still lifes has been “frozen” in time, no longer subject to change or decay. On
the other hand, we are aware that, if a lemon is to be shown this way, the artist
would have to successively replace the rotting fruit. The theme of art as a way of
overcoming the passing of time, death, and decay recurs in narratives with some
frequency. This link is visible in the conviction that art is a human response to death.
In addressing the passing of time, the still life (and vanitas in particular) also spoke
24
of endurance, even if this meaning was not always what the artists desired. In Królikiewicz’s works, we always come too late, we are always tardy. We are not even
certain what we are late for. We are left with scraps, cold tea, the smells in the air.
This sort of experience was central to How Much Sugar? (2013). The theme of
absence was stressed by the fact that Królikiewicz’s site-specific installations are
often placed in abandoned and neglected places that have lost their onetime function. How Much Sugar? was exhibited at the vacant nineteenth-century Berger Villa
in Sopot. In 1945–54, this was home to the Visual Arts School, and then it became
a residential building. In one of its spaces, the artist set a wooden table, upon
which was an intricate, edible lace made of egg whites and sugar. The open window and glasses of tea on the stove enhanced the impression that the place was
not abandoned, that its inhabitants had just stepped out. The viewer could feel
like an intruder who had invaded someone’s space. It is interesting that sugar was
used as part of the narrative on the passing of time, as cotton candy once was in
Zuzanna Janin’s sculptures. We might also recall Barbara Pilch’s Hourglass (2010),
displayed at the Delicacies exhibition. Inside the delicate, open-work structure was
an hourglass, in which powdered sugar slowly fell instead of sand. Attached to the
hourglass was a sentence: “Don’t suppose that time is yours to keep, and sweetness is for the taking,” and the construction made it impossible to flip, thus stressing
that we have no control over time. All these examples draw a connection between
sweetness, death, and the passing of time.

fine settings are laid before burning brown Jewish candlesticks, the plates pushed
aside as though the whole wedding party had just risen from the table, in disorder,
where no one spares a thought for tidying.

28
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Karta dań w „Weselu”.
Co jedli goście
w Bronowicach?
https://www.polskieradio.pl/322/6245/
Artykul/1836466,Karta-dan-w-Weselu-Co-jedligoscie-w-Bronowicach
[accessed: 29.04.2018].
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The situation thus resembles what we found in Table: the feast is over, the plates
are empty, and the mess on the table and the costly settings alone testify to the
meal that has transpired. The fine tablecloth and settings can only speak of the
wealth of dishes.
We do not discover, however, what is eaten during the wedding. This seems odd,
given that food is a key aspect in this ceremony. We might also wonder if solely
peasant food was eaten, or if two different culinary traditions met at the table. Did
the “lords” bring along urban food? Or perhaps they preferred to go “rustic,” trying
to blur their differences in the culinary realm as well?
Królikiewicz focuses on what Wyspiański passed over in silence, trying to reconstruct The Wedding That Never Happened. When we imagine the wedding in Bronowice at the turn of the century, we suppose the great abundance of feasting. This
makes its absence from the drama all the more surprising. In a radio program on
reconstructing the feast from The Wedding, Małgorzata Jankowska-Buttitta pointed
out that peasant fare probably dominated the table, in copious quantities:
Cabbage soup and meat with cabbage almost certainly decked the table. Traditional wedding dishes may have also been served: soup from young roosters as
a symbol of youth and virility. I would guess that the smell of caraway filled the air.
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Jankowska-Buttitta has said Galicia was a place where various influences met:
Austro-Hungarian, Jewish, and Ukrainian. Piotr Adamczewski has also pointed
out that this was a place where the cultural influences of various nations mixed:
Austrians, Hungarians, Ruthenians, Czechs, and Poles, which meant their tables
could have knedle, as well as “leberwurst, spicy gulash, beet soup or ‘Ukrainian
30
borscht,’ as well as the classic Polish dishes: beef roulade, loin, roast.”
Jankowska-Buttitta notes that the wedding in Wyspiański’s drama takes place in
November; this is a special moment, as the pigs were slaughtered, which meant
there would have been an abundance of meat, probably served with caraway. The
prevailing tastes would have been sour, as well as smoked and dried foods – cheeses and prunes, for instance. The table could have also had potato pancakes,
goose, and potatoes fried with onion and sausage. Kołacz [circular wedding cake]
would have also been present. In the same broadcast, Magdalena Tomaszewska-Bolałek pointed out the major symbolic significance of the bread, a key part of the
wedding ceremony, particularly served with salt. Here we might mention the significance of bread in culture – it has accompanied practically every ritual of transition,
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wesele-ktorego-nie-bylo-2/
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including births, marriage, and death. It has been seen as a gift from heaven or
even one form of God; as the most basic kind of sustenance, it was “a kind of eve31
ryday communion.” This special meaning of bread could be seen in many wedding
ceremonies. In Królikiewicz’s project, too, it holds a vital role.
In an over four-hour performance, Królikiewicz prepares a wedding feast. A main
element of the preparations was grinding black bread to create a kind of edible
earth, in which the produce is planted. There were also edible flowers on the table,
along with vodka. Pickled foods had an important place. According to the artist: “the
key to the installation is the key to the survival of the Polish rural household at the
turn of the nineteenth and twentieth centuries – fermentation, drying, and smoking,
32
and a sour taste, often found in Polish cuisine.”
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In the center of the room is a round table under a generous white tablecloth, where
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Stanisław Wyspiański, Wesele,
Krakow 1996, p. 41.

The artist’s work reveals another aspect of the tie between art and food, as the
preparation of the feast is itself part of the performance, much as in the work of Gordon Matt-Clark or Jerzy Bereś. The Wedding That Never Happened recalls a ritual
crowned by a feast to unite the society. The artist initially “bustles” around a huge
table, preparing the banquet. As Królikiewicz states, the preparation itself – the
33
concentration she put into the various actions – also evoked ritual activities. The
feast was accompanied by music and a special composition of smells, of moist
earth and old wood; at the last stage, when the audience was invited to the table,
the “smell of a hangover” (digested alcohol) also appeared – though the artist notes
it was not so intense as to disrupt the pleasure of the feast.
The wedding feast (not) described by Wyspiański was the meeting at one table of
various “tastes” – in both senses of the word (as a sense and a preference). Peasant, bourgeois, and noble palates came together. As Jankowska-Buttitta mentions, an interest in rustic cuisine is an essential part of the peasant craze. The
Wedding That Never Happened also involves the theme of national cuisine and an
attempt to define it. One dimension of peasant fever is the conviction that the countryside conserves national identity, and not the cosmopolitan city, where various
influences intersect. In the collision between peasant and bourgeois tastes, the
issue of distinction comes to the fore, as does eating understood as a way of building a hierarchy through what gets eaten and how. The superficial leveling that takes place in The Wedding, the community that transcends class divisions, involves
sitting down at the same table, consuming the same food and drink. Analyzing old
Polish texts, Katarzyna Łeńska-Bąk described the relationships between peasant
34
and noble cuisine. She quotes seventeenth-century works by Jakub Kazimierz
Haur, a landowner, in which we see an emphasis on social differences in building
a personal identity. Disgust and aversion toward peasant cuisine was one way of
building distance. Haur points out that peasants will eat anything, his descriptions
include expressions like “stinking grub” and “rotting weeds”; he notes that a pe35
asant “seldom sees a piece of meat.” It is especially interesting, however, that it
was not the taste, but the smell of the peasant food that was most repellent, and
became an important way of shaping the Other – “stereotype-building most often
took place on the basis of several determinants, of which the smell (or rather: stink)
unequivocally set a relationship and situated some people on the side of foreign36
ness or otherness.”
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Absence was also the key issue in the Wedding That Never Happened (2015), originally created for the Prague Quadriennale. The artist noted the absence of a feast
in Stanisław Wyspiański’s Wedding. The drama makes no mention of what was
eaten at the party. There does remain one simple sketch by Wyspiański, showing
the home’s interior, the table, and a scattering of chairs. The stage directions read:

As such, we may wonder if Królikiewicz’s reconstruction merely recreates the table
from The Wedding, or if it investigates the identity of cuisine and its national dimension. Cuisine here is seen as part of identity and history. This aspect of cuisine
has only now begun to be more deeply researched, with the growing interest in the
history of everyday life. Yet Królikiewicz’s work is not a totally faithful historical reconstruction – it is more her impression of the feast. This fact is shown, for example,
by the utter absence of meat (the organizers demanded that Królikiewicz prepare
38
vegan dishes), which would surely have been served at the actual wedding table.
Here preparing a meal is treated like a play, yet every time the artist does a theater-related project she defies its ocularcentrism. The play performed for the audience
is ultimately meant to be eaten, and over its course, the audience also experiences various olfactory stimuli. Barbara Kirshenblatt-Gimblett has described eating
during a performance, focusing on the moment of sharing the food and theater:
To produce the separate and independent arts that we know today, it was neceseng
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sary to break fused forms like the banquet apart and to disarticulate the sensory
modalities associated with them. Not until the various components of such events
(music, dance, drama, food, sculpture, painting) were separated and specialized
did they become sense-specific art forms in dedicated spaces (theater, auditorium,
museum, gallery) with distinct protocols for structuring attention and perception.
It was at this point that food disappeared from musical and theatrical

Agata Stronciwilk

performances.

Ibid., p. 121.
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its pragmatic dimension, and its ties to physicality, even if a simple appeasement of
hunger is not its main component.
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Barbara Kirshenblatt-Gimblett has tried to trace the connections between theater,
stage, and feast, seeking the theatrical dimension of feasts in the past. She points
out that one of the first scenes of modern musical theater was the dining room, and
40
recalls the phenomenon known as the musical banquet (opera gastronomica). Music played while dining was an element of the feast, combining the arts of cookery,
decoration, dance, poetry, costume design, and painting.
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The feast as exhibition and theater is chiefly associated with the Baroque, and,
according to Barbara Santich, perception of the feast as a work of art reached its
41
height in the seventeenth century, under Louis XIV. Yet meals had been made
theatrical in France since the fifteenth century. Feasts were a key part of courtly
culture, and the table often served as a stage. The link between feast and theater
was also visible in the use of theatrical machinery to produce the desired effect
for banqueters. One example was the “vanishing” and unexpectedly reappearing
42
table.
Kirshenblatt-Gimblett calls attention to the fact that the royal feasts often had seats
for an audience. Yet in her opinion, before the French Revolution, this type of feast
was replaced by new practices and methods, following the professionalization of
chefs and the emergence of restaurants. She also perceived a link between the
43
restaurant and the theater, which some restauranteurs showcase on purpose.
Yet artists exploring the feast also make theater out of what, in the case of the ordinary banquet, was once mainly hidden – the kitchen activities of bustling, seasoning, chopping, and mixing. During a feast the parts of a play include what happens
in a shared space, at the table. The preparation of the dishes was hidden from the
banqueters, thus the popular Polish saying “to know something from the kitchen”
[a behind-the-scenes look]. In Królikiewicz, eating all together is also theatrical, it is
part of the performance, along with preparing the meal.
The theatricality of The Wedding That Never Happened especially emerged in the
space where the project was executed. The artist prepared the feast on a theater
stage, with the audience in seats alongside. Only when all was ready could the
viewers go on stage to sample the dishes. The moment of consumption is, however,
part of the performance. The time of the shared banquet was key to the artist, who
said: “In this seemingly simple, almost conceptual piece of relational art, I encouraged participants not only to come in contact with a visual work, but to dine with me
44
as well.”
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Here we might wonder if, to the author’s mind, the feast is not a “total” work of art, in
which all its fields were once joined, along with those elements that have not always
been perceived as having an artistic quality – the tastes, smells, and appearances of the dishes. Combining the components of sculpture, theater, music, painting,
dance, and olfactory and gustatory pleasures, the feast has the potential to be the
fullest of artistic experiences (this probably explains why it interested the Futurists).
Although the aesthetic aspect of the feast has been noted from practically the beginning, it has not always been perceived as a form of art. This perhaps arises from

The ties Kirshenblatt-Gimblett describes between the feast and the theater could
be the reason why Królikiewicz, in creating her work, makes frequent use of the
theater space. Yet she always breaks down its ocularcentrism, introducing the other
senses, as was clearly visible in Mnemosyne (2016). She subversively made special places behind curtains, cut off from visual stimuli, in the box seats at the Polski Theater in Poznań. The audience received tactile, taste, and smell sensations,
though these were subdued. The curtains that shielded all view of the stage was
saturated with a smell reminiscent of dust, absence, and emptiness. During the play,
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One source of unpleasant smells in peasant food was that much of the food served
was not fresh, which explains Królikiewicz’s tactics of pickling, fermenting, and
smoking. As Łeńska-Bąk notes, social differences were seen not only in the dishes,
but also in the way of eating – the closely observed etiquette in noble circles, and
the utter ignorance of it among the peasants, which, to the former, made the latter
“uncivilized” and more akin to animals. She states that the peasants’ gluttony, their
ravenous eating, was opposed to the nobility’s gourmandism. Eating to fill one’s belly was practically animalistic, while savoring food was the domain of culture – this
way of thinking stands behind the distinction. As such, according to Łeńska-Bąk,
cuisine can be an element of “symbolic violence,” operating as a game between the
dominant and the dominated (as Pierre Bourdieu has suggested). In the twentieth
century, however, a democratization of cuisine occurred, involving the “the unifica37
tion of customs in sustenance, and thus, the narrowing of social distances.” This
does not mean, of course, that cuisine has utterly ceased to establish hierarchies
and serve as a status symbol. Taking into account all the above tensions, the motif
of the wedding between the peasants and the intelligentsia meeting at one table
seems all the more intriguing, and we are all the more curious as to what might be
served.
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As such, the work is inextricable from the consumer’s body and physical experience. Of course, we must bear in mind the physicality of sight – every perception of
a work of art is connected to the body, after all. Yet the essential difference comes
from the fact that “visual” works preserve the line between the subject and object.
The work never becomes part of the viewer’s body, as is the case with works meant to be eaten. The presence of foodstuffs in art thus forces us to take an utterly
different approach to how we experience the work, and the relationship between
subject and object.
Królikiewicz’s work is particularly interesting in that it focuses not only on food, but
on taste itself. The artist has explored intersensory acts of translation, making tastes out of memories, smells, and even sensations as fleeting as breathing. Her
works often speak of emptiness and loss, yet are also sentenced to them, as they
operate solely as memories of physical experiences. At the heart of her work is the
physiology of taste, questions about how it is perceived, and how it can be used to
express the inexpressible and intangible – emptiness, breath, memories.

An interview with the artist
conducted on 03.02.2018.
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“flavorless” pralines were served with Jerusalem artichoke, salt, and yerba mate.
The proximity of food, theater, and performance has been perceived by contemporary artists. The feast can be seen as a play with various acts and particular
roles. In itself, it is always “spectacular.” For Królikiewicz, it is a model for the total
work of art, principally for how it engages all the senses. The artist’s actions show
a desire to engage the audience fully, a yearning to affect all their senses. The feast she prepared combined sight, taste, smell, touch, and sound. In The Wedding
That Never Happened the artist identifies it with a play, building the dramaturgy of
the event, includinga a climax. The Wedding That Never Happened crosses performance, theater, and cultural history, as, apart from its artistic side, it also contained
a scholarly aspect. Through recognizing the table’s absence in Wyspiański’s The
Wedding, perhaps as in the inaccessibility of The Table, Królikiewicz makes us mindful of the vanishing of tastes themselves, and the impossibility of reconstructing
them fully. On the other hand, her work not only addresses the vanishing of tastes,
but itself succumbs to the same process. And again we return to a problem; the
scholar faces insurmountable difficulties in having to reconstruct the work based
only on the documentation of pieces that rely on direct experience. In Królikiewicz’s
work, this difficulty is particularly evident. Overcoming these scholarly difficulties
demands finding a way to somehow preserve and store the favors created by the
artist. We can collect recipes, though fully conscious that a recipe is only an indicator, and it would be impossible to recreate the exact taste the artist created. By
this approach, the recipe emerges as akin to conceptual work (Lawrence Weiner)
or the famous instructions of Fluxus (Water Yam by George Brecht or Grapefruit by
Yoko Ono). These artists saw the instructions as the work, regardless of whether
they were carried out. In some cases, their execution was impossible. Again, we
encounter a difficulty: for Królikiewicz, first-hand experience is always primary –
photographs or a recipe are not the work, only its remnants. This means the work
always remains ephemeral, intangible. If we sought to grasp and situate the work in
Królikiewicz’s oeuvre, we would find it is not even the ice cream or the cupcake, but
the moment when it touches a person’s tongue. It is only this action that “releases”
the full aesthetic experience of the artist’s work.
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Aneta Szyłak

Manifest umami

Furoshiki to mały tobołek wywodzący się z tradycji japońskiej.
Coś w rodzaju chusty lub serwety, w którą można zawinąć drobiazgi do łaźni,
spakować posiłek lub rzeczy na podróż. Furoshiki na drogę, bo droga z nim ma cel,
a w środku tylko rzeczy niezbędne dla rodzaju podróży. Tak właśnie Anna Królikiewicz
spakowała swój Notes, zabezpieczony skomplikowanym węzłem, przygotowany do
złożenia w kolekcji muzeum. Tak mi został oddany w ręce, a ja bałam się go rozwiązać.
A przecież jest w nim tyle tropów pozwalających dotrzeć do istoty tego, co robi,
i choć wiedziałam, że są ważne, długo nie rozplątywałam.

Ślady proste to olbrzymia muślinowa tkanina farbowana techniką shibori, polegającą
na wiązaniu małych supełków i przeszywaniu, jak również wielokrotnym składaniu
podłoża, by wreszcie poddać materiał barwieniu. Umoczona w pigmencie, wysuszona, a następnie rozplątana, gładka tkanina zamienia się we wzorzystą. Wzór ten,
pełen symetrycznych powtórzeń, charakteryzuje się swoistą rozlewnością, miękkością, nasączeniem przypominającym odcisk atramentu na bibule. W wypadku
Śladów prostych Królikiewicz rozwinęła tradycyjną technologię. Na tkaninie według
jej instrukcji zostały rozłożone dodatkowo metalowe formy i narzędzia, które – mokre
– oddawały swoją rdzę muślinowi. Przedmioty te, twarde, z mocną, liniową krawędzią, zostały uprzednio zebrane na terenie stoczni w Gdańsku, miejscu, które jest
materializacją pamięci o pracy, o wydarzeniach politycznych i intencjach gospodarczych. Tego kontekstu nie będziemy jednak dziś rozważać, bo interesować nas
raczej będzie pochylenie się nad tym, w jaki sposób Anna Królikiewicz dociera do
swoich rezultatów. Skupimy się na koncentracji i nasyceniu jako metodach rafinowania ostatecznej formy.
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Ślady proste to praca paradoksalna. Oddały jej swą formę przedmioty kanciaste,
a jednak jest miękka. Mieści się w niewielkim pudełku, po rozpostarciu zaś jest
gigantem mogącym wypełnić całą salę. Rozkładając ją, można w zbliżeniu oglądać
poszczególne wybarwienia, kleksy i plamy, odbite formy i różne poziomy nasycenia
rdzawego barwnika. Rozwieszona, jak mapa tajemniczych, nigdy nieodwiedzanych
terytoriów, zaskakuje swoimi organicznymi formami. Po rozchyleniu fałd i miejsc
zagięcia powstałych u początków procesu barwienia Ślady proste ujawniają swój
byt podwójny, a jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę zawartość ich furoshiki – być
może potrójny. Łączy się tu pragmatyka tworzenia czegoś materialnego z działaniem w sferze intencji. To oczywiście komplikacja dla odbiorcy, bo konfrontuje się
nie tylko z samym dziełem, ale także namysłem nad jego formą. Dlatego też Notes
jest rodzajem instrukcji, scenariusza, przewodnika po Śladach, nie zaś mitologią
procesu twórczego. Rozważając te dwie prace wspólnie, skupiamy się więc na tym,
co znaczy coś skomplikować, nawarstwić, ukryć w fałdach, co znaczy włączyć pierwotne idee i instynktowne decyzje do samego dzieła. Bo też Królikiewicz nasłuchuje
samej siebie uważnie i angażuje się w proces uświadamiania sobie swojej pracy.
Łatwo by tu było się dać uwieść, ale w sposobie artystycznego działania Anny
Królikiewicz nie ma ani sentymentalizmu, ani mitologizacji. Mamy tu wyrażenie siły
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Zgrabne, zabarwione na jasny, czerwono-różowy kolor zawiniątko ma w środku zamknięty zardzewiałymi okładkami plik kartek. Notacji idei, szkiców koncepcyjnych,
zdjęć z procesu powstawania wcześniejszej pracy Ślady proste. To bardzo intymne
dopełnienie tego obiektu, farbowanej tkaniny – o której za chwilę. Coś, co artystki
i artyści często skrzętnie ukrywają, tu zaś mamy przed sobą szansę drobiazgowego studiowania. Królikiewicz chce, abyśmy wiedzieli, jaka była droga do tego
rezultatu, czym był proces, który doprowadził do zrealizowanego w pracy efektu.
Pokazuje to również stosunek artystki do różnorodnych materii, z którymi pracuje,
oraz stałą obecność rysunku – przez wiele lat jej głównego medium – jako formy
zapisu intencji. Patrząc na jej prace, często myślę o tym, jak ich dotykała, muskała
dłonią, prostowała zagniecenia, wiązała czy rozwiązywała. Jej relacja z materią jest
taktylna i tkliwa, nie mylmy tego jednak z rozczuleniem. To raczej rodzaj skutecznej,
zapobiegliwej troski o rezultaty.

i obecności, a wszelkie proste skojarzenia byłyby próżne. Jest tu i pamięć, i świadomość przemijania wszystkiego, połączone z namysłem nad tym, w jaki sposób
sztuka próbuje światu zapewnić trwanie poza ograniczeniami jego przemijalności.
Dlatego Ślady proste i towarzyszący im Notes zdają się być w swej formie palimpsestami. Bo podobnie jak palimpsest są skomplikowanym i nieciągłym repozytorium
pamięci oraz połączeniem intencji z przypadkiem.
Palimpsest – wielopoziomowy, przypadkowy zestaw tekstów na pergaminie – to niezwykle ciekawy obiekt i zarazem wyrazista metafora. Ten prawdziwy jest efektem
starzenia się pergaminu, starożytnego materiału piśmiennego z cienko wyprawionej
koziej skóry. Był kosztowny i trudny do zdobycia. Dlatego w miarę upływu czasu
część z nich zaczęto zapisywać ponownie, wykorzystując fakt, że atrament pierwotnego tekstu udawało się ze skóry wywabić lub zdrapać. Konieczna była tu decyzja
o tym, co jest niepotrzebne, mniej ważne, przemijające. Często były to dawne teksty
filozoficzne lub ezoteryczne, które zostały arbitralnie usunięte, by zapełnić podłoże nową, zazwyczaj regulującą, prawną, biurokratyczną treścią. Dobry atrament
tak łatwo się jednak nie poddaje. Zawsze gdzieś ukryją się jego drobiny. Badania
naukowe przyniosły serię zaskoczeń. Z upływem czasu stary atrament zaczynał
migrować z głębi ku górnym warstwom pergaminu, niekiedy zmieniając nieco kierunek lub kolor, a co za tym idzie, pojawiał się na nadpisanym na nim nowym tekście,
wywołując złożone wzory i zaskakując przypadkowym przenikaniem treści. Tekst
pierwotny nie dawał się więc całkowicie wywabić i choć hierarchicznie znajdował się
niżej, nagle wracał na należne mu miejsce. Nie bez powodu przywołuję tu atrament,
który jest jednym z ważnych mediów używanych przez Królikiewicz w procesie intensyfikacji swoich komunikatów. Jego uporczywość i przenikliwość są częścią jej
instrumentarium. Już we wcześniejszych fazach twórczości mogliśmy obserwować
relację skóra – atrament, gdy na jednej z wystaw pokazała rysunki tatuowane na
świńskiej skórze. Artystka posługuje się mocno rozszerzonym rozumieniem rysunku, co widoczne jest także w przygotowywanych przez nią instalacjach i obiektach.
Obiekt-palimpsest, w jakimś sensie obiekt performatywny, aktywny, spowodował
pojawienie się terminu mającego opisać pofragmentowaną, nawarstwioną materię, a ostatecznie także powstanie mocnej metafory, która stała się narzędziem
patrzenia na zjawiska języka, relacje tekstów i kumulację sensów. Stąd obecność
palimpsestu – terminu z obszaru teorii literatury – oraz odwoływanie się do niego w teoriach hipertekstu. Większość kontekstów, z którymi mamy do czynienia,
jest w zasadzie palimpsestami, bo pisząc, odwołujemy się do repozytorium języka,
a działając w przestrzeni – otoczenia. Termin palimpsest pojawił się też w archeologii (opisuje złożoność i nieciągłość warstw) oraz jako określenie specyficznego kontekstu architektonicznego (budynki wielokrotnie przebudowywane i noszące ślady
tych działań i często całkowicie odmiennych stylistyk). Ostatecznie zaś zaczął być
stosowany do opisu funkcjonowania pamięci sieci neuronowych. Bombardowane
informacjami „chowają” one część informacji, w danym momencie niepotrzebnych,
w głębszych warstwach, poniekąd „zapominając” je. Wiemy jednak, że mogą je
sobie „przypomnieć”, gdy nadchodzi taka potrzeba. Informacja migruje wzwyż, bo
jakieś działanie wywołało taką możliwość. Informacje więc się chowają, ale wracają,
czyli zachowują się podobnie, jak to się dzieje w mózgu człowieka czy zwierzęcia.
Działania Anny Królikiewicz skierowane ku naszym zmysłom właśnie takie mechanizmy wyzwalają, gdy coś głęboko ukrytego w warstwach pamięci może zostać przywrócone w wyniku jakiegoś bodźca. To, w jaki sposób artystka pracuje, wyzwala
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układania do snu, nie istniało już dla mnie, kiedy pewnego zimowego dnia, skoro
wróciłem do domu (...) matka, widząc, że mi jest zimno, namówiła mnie, abym się
napił wbrew zwyczajowi trochę herbaty. Odmówiłem zrazu; potem, nie wiem czemu,
namyśliłem się. Posłała po owe krótkie i pulchne ciasteczka zwane magdalenkami,
które wyglądają jak odlane w prążkowanej skorupie muszli. I niebawem (...)

Dlaczego mnie nie było na miejscu tamtego lata, gdy Anna Królikiewicz zrobiła
lody o smaku ludzkiego ciała? Nie udało mi się ich spróbować wtedy, w Sopocie.
Byłam pewnie gdzie indziej. Ale już sama myśl o nich niesłychanie pobudza wyobraźnię. Traktuję Flesh Flavour Frost jako portret, nawet jeśli postać mogła być
wyimaginowana. Wyobrażam sobie, czym być może smakowy wymiar portretu, bo
przecież osoba, którą kochamy i której pragniemy, nie jest samym obrazem, ale całym złożonym konglomeratem afektów. Być może nigdy już nie zobaczymy w snach
twarzy tej osoby, a jednak możliwe jest, że nagle rozwinie się dla nas – dzięki jakieś
sytuacji lub emocji – jego/jej zapach i uczucie, które nam wtedy towarzyszyło. Bo
wiemy przecież, czym jest smakowanie ciała, jego woń jakby dymna, intensywna,
rozwijająca się pod językiem. Ten uzależniający zapach, który możemy poczuć z daleka, nawet przez ścianę, gdy nadchodzi ktoś upragniony. Zapach niemożliwy do
zapomnienia. Wiele z nas trzyma w pamięci takie wyjątkowe smaki i zapachy ciała,
których może już nigdy nie poczujemy, ale czasem, przypadkiem coś je będzie nam
przypominać. Tak właśnie artystka pracuje na naszej pamięci, tworzy stymulanty,
a reszta odbywa się w naszej głowie i w naszym ciele.
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Od wielu lat z całego Combray wszystko, co nie było sceną i dramatem mego

Mechanizmy pamięci osób są skomplikowane. Nie tylko twarz, sylwetka, historia,
ale też bardzo zmysłowe doznanie, które mogło zostać zapisane jako czyjś ruch,
powiew tkaniny, intensywność światła, półmrok, smak, dotyk i woń. Wszystkie te
elementy sprawiają, że nawet po dziesięcioleciach coś albo ktoś do nas wraca, nawet jeśli o tej osobie, miejscu, rzeczy od dawna nie myślimy. Dlatego Flesh Flavour
Frost traktuję jako pracę, która oddziałuje też jako opowieść, bo idea jest bardzo
klarowna i uderza mocno w ten specyficzny dla Królikiewicz, skondensowany sposób. Wiarygodność tej pracy jest oparta na swoistym sensorium zapamiętywania.
To zapamiętanie nie tylko innych, ale także siebie na jakimś etapie życia, do którego
nie możemy, być może wcale nie chcemy wrócić. Doświadczenie jednak w nas pozostaje, buduje nas. Coś je może w nas wyzwolić i wtedy nagle wybucha: drobne
zdarzenie sensoryczne, smak uderzający o podniebienie, woń uwalniająca serię
skojarzeń o ludziach, miejscach i sprawach dawno, być może ochoczo zapomnianych.
Oczywiście oddziaływanie takie przypomina mi Proustowską magdalenkę, ciasteczko zanurzone przez narratora w herbacianym naparze, którego smak wyzwolił monumentalną, siedmiotomową narrację W poszukiwaniu straconego czasu. Kondensacja smaku zamknięta w zwartym, miękkim ciasteczku pozwoliła tu nizać kolejne
fragmenty wspomnień i skojarzeń. Zakorzeniona emocja potrzebowała niewielkiej,
przypadkowej stymulacji, by otworzył się cały zapamiętany w głębokich warstwach
umysłu świat. Smak jest u Prousta nośnikiem wielozmysłowej pamięci, dzięki której
historia ma szansę zostać wiarygodnie opowiedziana. Możemy zapomnieć twarze,
ale nie zapominamy doznań zmysłowych. Bo nawet jeśli nie zapamiętamy zdarzeń,
a czas skrzywi nasze wspomnienia, to nigdy nie zapomnimy, jak się wtedy czuliśmy.
Proust zapisał więc:
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1
M. Proust,
W poszukiwaniu
straconego czasu,
Warszawa 1956, t. 1,
s. 73-76.

machinalnie podniosłem do ust łyżeczkę herbaty, w której rozmoczyłem kawałek
magdalenki. Ale w tej samej chwili, kiedy łyk pomieszany z okruchami ciasta
dotknął mego podniebienia, zadrżałem, czując, że się we mnie dzieje coś
niezwykłego. Owładnęła mną rozkoszna słodycz, odosobniona, nieumotywowana.
Sprawiła, że w jednej chwili koleje życia stały mi się obojętne, klęski jego błahe,
krótkość złudna; działała w ten sam sposób, w jaki działa miłość, wypełniając mnie
kosztowną esencją; lub raczej ta esencja nie była we mnie, była mną. Przestałem
czuć się miernym, przypadkowym, śmiertelnym. Skąd mogła mi płynąć
ta potężna radość? (…) Cofam się myślą do chwili, w której wypiłem pierwszą
łyżeczkę herbaty (...). I nagle wspomnienie zjawiło mi się. Ten smak to była
magdalenka cioci Leonii. (...) Widok magdalenki nie przypomniał mi nic, nim ją
skosztowałem. (…) Ale kiedy po śmierci osób, po zniszczeniu rzeczy, z dawnej
przeszłości nic nie istnieje, wówczas jedynie zapach i smak, wątlejsze, ale żywsze,
bardziej niematerialne, trwalsze, wierniejsze, długo jeszcze, jak dusze, przypominają sobie, czekają, spodziewają się – na ruinie wszystkiego – i dźwigają niestrudze1

nie na swojej znikomej kropelce olbrzymią budowlę wspomnienia .

Królikiewicz panuje nad widzem za pomocą smakowych i zapachowych koncentratów. Interesuje ją zagęszczenie smaku, wyciągnięcie esencji działającej na zmysły
z niesłychaną siłą. Rozmawiając z artystką i czytając jej teksty, zwróciłam uwagę
na to, że używa głównie określenia „pokarm”, nie zaś „jedzenie” czy „pożywienie”.
Karmić to jakby więcej, bo po pierwsze jest zawsze karmiąca i karmiony, a więc
jakiś rodzaj relacji, ale także dlatego, że być nakarmionym to znacznie szersze pojęcie, związane ze sferą emocji oraz informacji. To określenie-baza. Pokarm to uniwersalne źródło wszystkich zmysłowych doświadczeń, intymny łącznik ze światem,
który zjadamy. Stosunek artystki do pokarmu jest bardzo szczególny i myliliby się ci,
odnoszący jej działania do kontekstu domostwa. Raczej należałoby uznać, że Królikiewicz otrząsa się z tego rodzaju skojarzeń. Jej celem jest rozszerzenie spektrum
doznań związanych ze sztuką, przekroczenie ograniczeń tego, co wizualne, wyjście
poza nasze oczekiwania. Pokarm jest medium, ale niekoniecznie samym przekazem, bo ani tu mamy się ugościć, ani odżywić. Królikiewicz próbuje dotrzeć do istoty
smaku. Nawet jeśli redukcja mająca na celu uzyskanie esencjonalnego smaku jest
procedurą kuchenną, to bardziej jest to laboratorium smaku niż kuchnia domowa.
Absolutny, mięsny, białkowy, intensywny smak umami, definiowany jako piąty smak
odczuwany przez człowieka, ten odpowiadający za intensywność rosołów czy bulionów, jest niezwykle też uzależniający. Nie mogę przestać o nim myśleć, rozważając
to, jak określić istotę pracy Królikiewicz. Termin umami znałam już z lektury i azjatyckich potraw. W rozmowach z artystką ten termin pojawia się często, zwłaszcza
gdy się z nią spożywa posiłki, bo to, jak gotuje i jak karmi, pełne jest skondensowanych treści. Nagle zaczynam rozumieć, że tym smakiem nad nami włada. Studiując
prace artystki, czuję na języku to bardzo wyraziste dążenie do osiągnięcia umami.
Wszystko, co robi, jest tak nasycone, esencjonalne i gęste. Jest to i w języku, którym pisze, i w treści, jaką jest w stanie wydobyć z najbardziej choćby niepozornego
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proces przemieszczania się ku świadomości rzeczy zapomnianych, ale Królikiewicz
osiąga ów efekt nie opowiadaniem historii, tylko stymulacją naszych zmysłów.

Redukcja to ciekawe słowo w kucharskim słowniku, bo oznacza zmniejszenie objętości na rzecz intensyfikacji smaku. U Królikiewicz wszystkie rzeczy zbędne zostają
odcedzone, a my wciągamy nozdrzami woń surowej ryby przenikającej powietrze
w galerii, delektujemy się smakiem miodu czy roślinnych ekstraktów. Świat przedstawiony jest tu sprowadzony do formy zmysłowych impulsów. Realizuje się w każdym uczestniku osobno, bo w każdym uruchamia inne, być może skrajnie różne
emocje.

RIGOR MORTIS
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W sztuce Królikiewicz istotne jest napięcie pomiędzy obrazem a zdarzeniem – albo
widzeniem a odczuciem. Artystka porusza się w polu wysokiego ryzyka: tradycji
martwej matury w malarstwie, piktorialnej fotografii, estetyki luksusowych magazynów gourmet. Jest to przez sztukę obszar jeszcze niewyeksploatowany, a do przeprowadzenia wizualnej eksploracji ważny, zwłaszcza teraz, gdy nieomal wszystko
podlega radykalnej estetyzacji. Martwa natura, historyczny temat malarski, jest sztuką porażki trwania. Unieśmiertelnia piękno – lub po prostu stan rzeczy – bez jego
wielowymiarowych doświadczeń. Tej ulotności jest dedykowana, bo wciąż gonimy
za czymś, co chcielibyśmy utrwalić. Martwa natura ustawiona dla uczniów malarstwa i rysunku jest nie tylko kombinacja form, kształtów, struktur i barw. Słusznie
i dobrze służy mimetyzmowi, będąc częścią tradycyjnego nauczania opartego na
zdolności przedstawiania świata. Odwzorowana, nie ma smaku i zapachu. Nie bez
powodu jest martwą naturą. Działanie Królikiewicz w ostatniej dekadzie kieruje się
przeciw tej martwocie. Dlatego poszerza nasze doświadczenie tego, co próbowali
zanotować wielcy twórcy malarstwa. Bo przecież still life (martwa natura) jest jak
stillborn (urodzony martwy) – zakonserwowaną w obrazie martwotą, niemożliwym
do spełnienia żądaniem trwania. Zawieszenie czasu w martwej naturze to anestetyczny trud przeciwstawienia się przemijaniu, a jednocześnie potwierdzenie próżności tego trudu. Pamiętać przecież trzeba, że martwa natura w swojej symbolice
jest często wanitatywna, poświęcona przemijaniu życia. W działaniach Królikiewicz
mamy więc odwracanie martwej natury, ożywianie jej, przywracanie jej zapachu,
struktury i choćby tymczasowej żywotności. Im więcej mamy mediów, tym bardziej
wzrasta nasze uzbrojenie w narzędzia pracy, a jednak nic, nawet rzeczywistość
wirtualna nie daje nam tego samego. Sztuka jest wszak polem sztuczności. Ale jest
też światem eksperymentu w odwracaniu i modyfikowaniu perspektyw. Jak pisze
Luce Girard:
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W kuchni walczymy z czasem, czasem tego życia, które zawsze zmierza
ku śmierci. Sztuka karmienia ma coś wspólnego ze sztuką kochania, a więc także
2

sztuką umierania .

L. Giard, Nourishing Arts
[w:] M. de Certeau,
L. Giard, P. Mayol,
The Practice of Everyday Life,
vol. 2: Living and Cooking,
tłum. T. J. Tomasik,
Minneapolis-London 1998,
s. 169.

3
P. Osborne,
The Postconceptual Condition,
London 2018, s. 201.

Stąd pojawia się w tytule podrozdziału określenie medyczne rigor mortis – stężenie
pośmiertne. Osoba martwa przechodzi rodzaj deformacji formy ku nie-życiu. Ryzykuję tu takie połączenie pomiędzy śmiertelnością ciała (portret, także trumienny)
a śmiertelnością jego pożywienia (martwa natura) jako dwóch form wysiłku sztuki
ku zatrzymywaniu życia.
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ZJADANIE OBRAZÓW
W praktyce Królikiewicz uwagę zwraca dobrze odrobiona lekcja historii sztuki, w tej
sztuce zanurzenie. Świetnie wie, jak ustawić martwą naturę, ale też jakie są tej
kompozycji ograniczenia, z których najważniejsze to znieruchomienie tego, co przecież wkrótce przestało istnieć, pozostawiając po sobie tylko obrazy. To one muszą
podtrzymywać wysiłek reprezentowania świata w płaszczyźnie czy głębi obrazu,
podczas gdy w istocie to, co przedstawione, już się zdezintegrowało. Królikiewicz
zajmuje się więc odwracaniem biegu historii powielania obrazów. Przyjęła za punkt
wyjścia prymat doświadczenia nad jego zobrazowaniem.
Peter Osborne w swojej książce Postconceptual condition pisze na temat
znieruchomienia:
Idea postawy estetyki bezruchu to przemieszczenie powtórzonej propozycji
Benjamina „obraz jest znieruchomiałą dialektyką”. Mówienie o estetyce znieruchomienia jest więc mówieniem o estetyce obrazu. Jednakże z punktu widzenia zarówno filozofii, jak i sztuki, takie przemieszczenie motywu bezruchu w studiach nad
obrazem, od formy dialektycznej do „estetyki”, jest krytyczno-historyczną rejteradą.
Jest bowiem odległe zarówno od pojęciowego, jak i historycznego charakteru sztuki
– kwestii historycznej temporalności dialektycznych form obrazu – a skierowany ku
odczuciom (dziś wielu rzekłoby „afektom”), kojarzonym z doświadczeniami znieruchomienia lub spowolnienia; ruch odległy od eksperymentalnych efektów konceptualnej struktury metaforycznego zatrzymania obrazu jako określonego, zdefiniowanego zestawu historycznych relacji (związku pomiędzy „specyficznym dla teraz”
i „specyficznym dla wtedy”), odejście od związku zakodowanego przez Benjamina
3

jako wyróżnik (Erkennbarkeit), a więc forma konceptualna .

U Królikiewicz zestawienie tego, co społeczne, performatywne, uwspólnione, zrytualizowane, afektywne, z tym, co z pozoru wydaje się obrazem, reprezentacją,
jest tego obrazu pożarciem. Mamy tylko chwilę – wydaje się mówić – i wplecione
jest to w każdy gest, którego dokonuje artystka. Stąd potrzeba wielozmysłowości,
intensyfikacji wrażeń. Intensywna piana o zapachu i aromacie tak mocnym, że się
odbija o podniebienie, wariuje, zawraca. Nie jest to samplowanie obrazów, ale raczej powrót do ich źródła – wizualnego i sensualnego doświadczenia. Deklaruje się
po stronie przemijającego życia, z twardą wiarą, że każdy element ma swój sens,
tylko jeszcze być może nie udało się go dostrzec. Dlatego uważam, że to jednak
martwa natura, jak sugeruję w poprzednim podrozdziale, jest punktem wyjścia dla
artystki, nie zaś radosna potrzeba spotkania przy stole, jak można by z pozoru
domniemywać.
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warzywa. Jej potrzeba skonfrontowania nas ze smakiem lub zapachem absolutnym, z powiewem powietrza, z obrazem lub spojrzeniem – to manifest momentalnej koncentracji. Manifest umami właśnie. Jej działanie jest bardzo zredukowane,
syntetyczne, pozbawione ozdobników, choć z pozoru wydaje się bogate, czasem
barokowe i rozbuchane.

Bardzo niebezpiecznie jest pisać o tym, jak Anna Królikiewicz gotuje i jak te umiejętności wpływają na jej sztukę, bo to sfera kognitywnych zaburzeń. Tyle mamy tu
powabnych skojarzeń z domem, z kuchnią, z pracami domowymi. Łopatą trzeba
odgarniać te nawarstwienia sensów i te wszystkie prace innych artystek i artystów, którzy z pokarmów, gotowania i karmienia wyprowadzali formy swojej sztuki.
Czasami ma się wrażenie, że mamy do czynienia z brakiem przerwy pomiędzy
praktykowaniem życia i praktykowaniem sztuki. Sprawa jednak nie jest tutaj prosta.
Pracując w sposób ciągły, studiując, nauczając i pisząc, Anna Królikiewicz buduje
instrumentarium o szczególnej mocy. Praca z pokarmem to dla niej proces poznawczy, kognitywny, chce wiedzieć więcej i praktykować więcej, ale też doskonale wie,
do czego chce tej wiedzy i umiejętności używać.
Sztuka samplowania tradycji kultury jest tu wyniesiona w wysokie rejestry, bo Królikiewicz odnosi się do całego instrumentarium naszych skojarzeń, czasami oczekując od widza literackiej wiedzy i biegłości w związanych z nią konotacjach, kiedy
indziej oddziałuje jedynie na nasze zmysły, gdy zlizujemy przygotowane przez nią
jadalne mikstury, węszymy zapachy lub też zanurzamy ręce w cieście.
Królikiewicz oddala się od twórców estetyki relacyjnej, w której sytuacja gotowania
i karmienia powoduje, że widz-konsument staje się sztuką, jak w powstałej w 1992
4
roku pracy Rirkrita Tiravaniji: Untitled (Free) , polegającej na tym, że w przestrzeni
galerii odwiedzający otrzymywali bezpłatną porcję ryżu i curry, wypełniając sobą
przestrzeń kuchni-galerii.
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Wczesna praca Hiwy K Cooking with Mama (2006) miała za zadanie spotkanie
z matką artysty przez internet, która instruuje nie tylko syna, ale też cały zespół kucharzy – studentów akademii – w jaki sposób ugotować wybrane danie. Tu istotna
była i telematyczna obecność dawno niewidzianej matki, jej wpływ na kucharskie
pasje syna, ale też transformacja kuchni domu rodzinnego o tradycyjnie ustalonych
rolach w szkolną kantynę prowadzoną na zasadach spółdzielczych. Tym samym
praca podkreślała strukturalną zmianę usytuowania artysty w odmiennych warunkach życiowych. W obu tych wypadkach znacząca część sytuacyjnego kontekstu
artystów, nieodnoszących się ani wyłącznie do przestrzeni prywatnej, ani też do
ograniczeń generowanych przez kontekst galerii czy akademii sztuki, odgrywała
znacznie większą rolę. Dzieło nie było samym w sobie, ale zmieniało pozycję widza
i uczestnika, próbując poprzez sztukę zrealizować pragnienie więzi, scalenia rozerwanej wspólnoty.
Sensy funkcjonowania w rolach społecznych narzucanych kobietom w swojej
historycznej pracy podjęła Martha Rosler. W Semiotyce kuchni (1975) rozkłada
na czynniki po pierwsze instrumentarium, po drugie czynności wykonywane

R. Tiravanija,
Untitled (Free),
Gallery 303,
Nowy Jork, 1992.

5
M. Rosler,
Semiotics of the Kitchen,
wideo 6’, 1975.

6
Termin wprowadzony przez
Sławomirę Walczewską:
Pomiędzy głodem, tym fun"
damentalnym, archaicznym
i bolesnym poczuciem braku,
a bezpieczną zadowoloną
sytością sytuuje się matka gastronomiczna ze swym rytuałem
kulinarnym, swym obszarem
władzy. Ona decyduje o tym,
co, gdzie i kiedy będzie można
zjeść. Ona ustala menu,
najwyżej konsultując
je niezobowiązująco
z resztą rodziny. Wagę swoich
ustaleń podwyższa czasem,
obiecując coś pysznego na
obiad. Tylko ona jest przy
tym w posiadaniu tajemnicy, czym jest to coś pysznego,
a tajemnica, jak wiadomo, jest
ozdobą majestatu."
Dostęp: <www.efka.org.pl>.

przez kobiety, związane z tradycyjnie przypisywaną im funkcją i rolą karmicielki.
Przedmioty te i gesty stają się czymś innym, dziwacznym, absurdalnym,
5

oderwanym od ich nazw i przydatności .

To, co robi Królikiewicz, jest natomiast przejęciem władzy nad naszymi zmysłami. To
ona tutaj rządzi. Ona się z tej kuchni nie musi wyzwalać, bo zmieniła ją w miejsce
wiedzy i kompetencji. Wciąż testuje możliwości związane z pokarmem i jego zastosowaniem w wymiarach estetycznych, społecznych, relacyjnych. Rozwija się nam
od razu w głowie cała masa referencji, których trzeba będzie się pozbyć. U Królikiewicz jest inaczej. Ani matka to, ani gospodyni. Gotowanie to pole obronione jako
kompetencja, a nie jako usługa. W pożywieniu zapisana jest historia klas, relacji płci,
władzy. Stół jest miejscem spotkania, ale także nierówno dystrybuowanej władzy –
i artystka właśnie wyłamała mu nogi.
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Ale zimna była ta mąka, choć pracowaliśmy w upale. Tyle nas było, a ręce unurzane
po łokcie i zmysłowy, suchy dotyk mąki wkradał się w każdą, najdrobniejszą linię na
skórze. Zapisane w chlebie to projekt, który przy jednym stole postawił ludzi różnych,
w różnym wieku, a naszym połączeniem była czynność zagniatania ciasta, wyplatania chałek, kształtowania bułek i cebularzy, posypywanie makiem, wypiekanie
ich i wreszcie jedzenie.

4

Rytuały i nawiązania filmowe, literackie czy teatralne są tu poniekąd na prawach
cytatu, bo artystka lubi wpisywać swoją erudycję w obręb dzieła, ale ramuje je
już całkowicie odmiennie. Jej stosunek do pamięci nie jest ani sentymentalny, ani
nostalgiczny, dlatego chyba ma taką siłę. To jest feminizm niedający pozbawić się
przekazywanej przez pokolenia wiedzy, znajdujący w niej wyzwolenie. Ani pochwy6
cona w pułapkę domowości, ani też matka gastronomiczna , Królikiewicz wyprowadza nas w skojarzeniowe pole. To, że artystka lubi i umie gotować, nie czyni z niej
ani kucharki, ani bogini domowego ogniska. Wyraźnie to u Królikiewicz widać, bo
choć gościnna i troskliwa, umiejętnie rozgranicza to, co jest goszczeniem się, a co
pokarmem jako tworzywem sztuki. Cukier, syrop, miód. Ziemia, ciało, tkanina, mąka.
Smaki i zapachy. Szukam tu łączności na granicy pomiędzy instalacją, scenografią,
malarstwem, rysunkiem, performansem i tekstem. Artystka przechodzi coraz głębiej w pole performance i teatru jako inspiratorka i scenopisarka działań performatywnych, a teraz także jako scenografka. Pracuje głównie w materiałach kruchych
i nietrwałych. Drukowanie rdzą, tkanie cukrem, rzeźbienie ciastem przekraczają
ograniczenia dyscypliny. To ciekawy dowód tego, jak istotny dla artystki jest rysunek,
bo jego powstanie to motoryczne odzwierciedlenie naszych wizualnych procesów
poznawczych.
Nie matka karmiąca, nie kobieta troskliwa, choć przecież gościnna. Kiedy rozpościera te swoje lniane obrusy, nie zauważamy, że siedzimy przy stole z powyłamywanymi nogami. To radykalne wyprowadzenie gotowania z domostwa w domenę
rafinacji doświadczania zmysłowego. Bierze jego technologie, bo to dyscyplina ciekawa, ale przejmuje coraz silniej kontrolę nad widzem i zmienia swoje usytuowanie
jako osoby praktykującej pracę z pokarmem. Nie jest to też naiwna manifestacja
wspólnoty stołu, nawet jeśli czujemy się złączeni, ale wskazanie potencjału i siły.
Wiedza i kompetencja pojawiają się w miejsce usłużności. Udaje się jej stotalizować
czynności, które były przypisane rytuałom życia domowego. Wyprowadza je z banalności w wyjątkowość pojedynczego zdarzenia. Dlatego zapewne Królikiewicz
teraz swoją wizualną i literacką erudycję wprowadza do teatru – miejsca głębokiego
i bardziej niż w sztukach wizualnych bezpośrednio wpływającego na widza – wykorzystując jednocześnie doświadczenie swojej pracy z pożywieniem, smakami i zapachami. Koncentracji podlegają zjedzone oczami obrazy, które wracają w naszej
pamięci eksplozją smaku na języku, smugą zapachu w nozdrzach, powidokiem
już widzianego obrazu, skoncentrowanym umami, uparcie wracającym atramentem
w palimpseście.
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STÓŁ Z POWYŁAMYWANYMI NOGAMI

Aneta Szyłak

The Umami
Manifesto

The furoshiki is a small sack derived from Japanese culture. It is something like
a kerchief or a napkin in which you can wrap toiletries, pack a meal, or carry
things for a journey. A furoshiki for the road, because the road is its purpose,
and it can carry only those things needed for a journey. This is just how Anna
Królikiewicz has packed her Notes, tied with an intricate knot, prepared for putting
in a museum collection. When it was placed in my hands, I was afraid to unwrap it.
There are so many tropes here for getting at the heart of what she does, and although
I knew them to be important, I spent a long time untangling them.

Simple Traces is a gigantic muslin fabric dyed with shibori technique, involving tying
small knots and stitching, folding the base multiple times, before finally dying the
cloth. Soaked in pigment, dried, then unwrapped, the smooth fabric becomes patterned. This pattern, full of symmetrical repetitions, is characterized by a spilled,
soft quality, recalling the stain of ink on crepe paper. In Simple Traces, Królikiewicz
has developed the traditional technology. Metal forms and tools have been spread
according to her instructions; as they were wet, their rust stained the muslin. These
hard objects, with their bold lines, were collected from the Gdansk shipyard, a place which embodies memory of work, of political events and economic intentions.
I shall not be giving space to this context, however, as I will be more interested in
exploring how Anna Królikiewicz achieves her results, her use of concentration and
saturation in achieving the final form.
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Simple Traces is a paradoxical work. Its form comes from sharp objects, yet it is
soft. It fits into a small box, but when unfolded it is massive, capable of filling an
entire room. In unfolding it, we get a close-up look at the colors, splotches, and
stains, the pressed shapes and various levels of saturation of the rusty dye. When
hung on a wall like a map of mysterious, never explored territories, it strikes us
with its organic forms. When the folds and wrinkles created in the dyeing process
are smoothed, Simple Traces reveals its double existence, and if we also take into
account the contents of the furoshiki, it could be triple. It combines the pragmatism
of creating something substantial with operating in the sphere of intentions. This
complicates things for the viewer who is faced not only with the work itself, but
also with deciphering its form. For this reason, too, Notes is a set of instructions,
a script, a guide to Traces, and not a mythology of the creative process. In examining these two works together, then, let us focus on what it means to complicate,
to layer, to conceal in folds. This means joining the original ideas and instinctive
decisions in the work itself. Królikiewicz listens carefully to herself, delving into the
process, staying aware of her work. It would be easy to be seduced, but in Anna
Królikiewicz’s method there is neither sentimentalism nor mythologization. It is an
expression of strength and presence, and simple associations would be vain. Here
we have memory, and a consciousness of things passing, combined with reflection
upon how art tries to ensure a world’s survival beyond the limits of its temporality.
This is why Simple Traces and the accompanying Notes remind me of palimpsests.
For, like a palimpsest, they are a complex and discontinuous repository of memory,
and a combination of intention and chance.

The object-palimpsest – we might say, in a sense, a performative, active object
– gave rise to a term to describe a fragmented, layered material, and ultimately,
a powerful metaphor as well, a tool for describing linguistic phenomena, relations
between texts, and the accumulation of meanings. This explains the palimpsest as
a term in literary theory, for instance, and its use in hypertext theory. Most of the
contexts we deal with are, in fact, palimpsests, for when we write, we draw from the
repository of language and when we act, it is in space – our surroundings. Thus,
the palimpsest emerged in archaeology (to describe complexity and non-continuity
of layers) and as a term for a specific architectural situation (buildings that have
been reconstructed many times and which bear traces of these actions, and often
totally different styles). Ultimately, it began to be used in describing the memory
functions of neuron networks. Bombarded by information, they “store” some information which is not needed at a given moment in deeper strata, “forgetting” it,
as it were. Yet we know that it can be “recalled” when needed. Information migrates upward if given the opportunity. Information is therefore stored and recalled in
human or animal brains. Anna Królikiewicz’s work that targets our senses trigger
these mechanisms, restoring things buried deep under layers of memory through
stimuli. This releases the process of shifting what is forgotten to become conscious,
though Królikiewicz achieves this not by telling stories, but by triggering the senses.
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The comely bright-red-and-pink bundle contains file folders enclosed in rusted covers. Notes for ideas, conceptual sketches, photographs from the process of creating an earlier work, Simple Traces. It is a highly intimate supplement to this work
of dyed fabric, to which we will soon return. We are allowed to study in detail something artists often diligently conceal. Królikiewicz wants us to see the way to this result, the process that led to the effect. It also shows the artist’s approach to various
materials with which she works and the invariable presence of drawing – for many
years her chief medium – as forms of recording intentions. Looking at her works,
I often wonder how she touched them, dabbed them, smoothed the wrinkles, tied or
untied them. Her relationship with the material is tactile and emotional, though this
should not be mistaken for tenderness. This is a kind of vigilant care for the results.

The palimpsest – a multi-leveled, chance assortment of texts on parchment – is
a remarkably interesting object and an evocative metaphor. The original was a result of the aging of parchment, an ancient writing material of thin goat skin. It was
costly and difficult to acquire. Thus, over time, some of them were reused, when the
ink of the original text had been rubbed or scratched from the skin. It was necessary
to decide what was less necessary or important, of only temporary value. These
were often old philosophical or esoteric texts that were arbitrarily removed, to be
replaced with new, often regulatory, legal, bureaucratic content. Yet good ink does
not succumb so easily. Flecks are always left behind. Their examination brought
a range of surprises. Over time, the old ink began to migrate to the upper layers of
the parchment, and thus, to the text written over top, sometimes even in a different
direction or an entirely different color, producing complex patterns and sometimes
a bewildering chance overlap of content. The original could not be entirely deciphered, and though it was lower in hierarchy, it suddenly returned to its rightful place.
It is not by chance that I mention ink, an important medium used by Królikiewicz in
intensifying her messages. Its stubbornness and ability to penetrate are a part of
its repertoire. In the early phases of her work, we could observe the skin-ink relationship; one of her exhibitions featured drawings tattooed on pig’s skin. She has an
in-depth understanding of drawing, which is visible in her installations and objects.
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CONDENSATES AND ABSOLUTES
Why was I not there that summer when Anna Królikiewicz made ice cream that
tasted of human flesh? I did not make it in Sopot that day. No doubt I was out of
town. But the very thought of it stirs the imagination. I see Flesh Flavour Frost as
a portrait, even if the figure is imaginary. I imagine the flavor of a portrait, for a person we love and desire is not just a picture, but a whole intricate conglomerate of
affects. Perhaps we shall never see that person’s face in our dreams, but suddenly,
because of a situation or emotion, his or her smell will be tangible to us, along with
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PALIMPSESTS OF MEMORY

People’s memory mechanisms are complex. It is not only a face, outline, or story,
but also other sensory experiences that can be recorded, like a person’s movements, the flap of fabric in a breeze, intense light, dusk, taste, touch, and scents.
All these elements make us recall something even decades later, even if we have
spared no thought for a person, place or thing. This is why I see Flesh Flavour Frost
as a work whose strength is even in the telling. It works differently, but the idea is
quite vivid and striking, in Królikiewicz’s condensed manner. The work’s credibility
is based on the sensorium of recollection. This is the forgetting of others, but also
oneself at a certain stage of life, a self to which we cannot return, and perhaps do
not wish to. Yet the experience stays within us, it is part of us. Something can cause
it to come out and suddenly explode: a minor sensory event, a taste that strikes the
palate, a fragrance triggering a series of associations of people, places, and events
forgotten long ago, perhaps on purpose.
Of course, this effect reminds me of the Proustian madeleine, a cake the narrator
dunks in tea, whose taste sets off a monumental, seven-volume narrative, In Search of Lost Time. The condensation of taste in a small, soft cake lets him dig into
fragments of memories and associations. This emotion required a minor, chance
bit of stimuli to crack open a whole world in the deep layers of the mind. Taste, in
Proust, is a bearer of multisensory memory, allowing the tale to be honestly told.
We may forget a face, but we always remember sensory experiences. We may not
recall events and time distorts our memories, but we never forget how we once felt.
Proust wrote:
For many years, already, everything about Combray that was not the theater and
drama of my bedtime had ceased to exist for me, when one day in winter, as I retureng
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ned home, my mother, seeing that I was cold, suggested that, contrary to my habit,
I have a little tea. I refused at first and then, I do not know why, changed my mind.
She sent for one of those squat, plump cakes called petites madeleines that look

1
Marcel Proust,
In Search of Lost Time,
trans. Lydia Davis,
Penguin Books,
New York 2002,
vol. 1, pp. 46-47.

The sight of the little madeleine had not reminded me of anything before I tasted it.
(…) But, when nothing subsists of an old past, after the death of people, after the
destruction of things, alone, frailer but more enduring, more immaterial, more persistent, more faithful, smell and taste still remain for a long time, like souls, remembering, waiting, hoping, upon the ruins of all the rest, bearing without giving way,
on their almost impalpable droplet, the immense edifice of memory.

1

Królikiewicz controls her audience with olfactory and gustatory concentrates. She
is interested in distilling tastes, extracting the essence to affect the senses with
incredible force. Speaking with the artist and reading her works, l called attention to
the fact that she uses the term “feed,” and not food or sustenance. Feeding means
more, not only because the feeder and the fed always form a relationship, but also
because being fed is a much broader notion, tied to emotions and information. It is
a base term. Feeding is a universal source of all our sensory experiences, an intimate link to the world we eat. The artist’s relation to feeding is quite singular, and
it would be an error to associate it with housekeeping. On the contrary, we should
recognize that Królikiewicz dismisses this sort of association. Her aim is to broaden
the spectrum of sensations tied to art, to transcend the limits of the visual, to go
beyond our expectations. Feeding is the medium, but not necessarily the message,
as here the guests may experience neither entertainment nor nutrition. Królikiewicz
tries to reach the essence of taste. Even if this reduction is achieved in the kitchen,
it is more a laboratory of flavor than home cooking.
The absolute, meaty, protein-filled, intense taste of umami, defined as the fifth human taste, responsible for the intensity of broths or bouillons, is also remarkably
addictive. I cannot stop thinking about it as I wonder how to express the core of Królikiewicz’s work. I already knew the term umami from reading about Asian dishes.
In conversations with the artist, this term crops up frequently, especially when you
eat with her, because what she cooks and feeds is packed full of content. I suddenly began to understand why this sense of taste has power over us. Studying the
artist’s work, I feel her clearly striving to achieve umami on the tip of my tongue.
Everything she does is so saturated, condensed, and thick. It is in her language in
writing, and in the content she can draw from the most unassuming vegetable. Her
need to make us face an absolute taste or smell, a gust of air, a picture or a gaze,
is a manifesto of spontaneous concentration. It is an umami manifesto, in fact. Her
work is highly focused, synthetic, devoid of décor, yet seemingly intricate, at times
Baroque and overflowing.

as though they have been molded in the grooved valve of a scallop shell. And soon,
mechanically (…), I carried to my lips a spoonful of the tea in which I had let soften
a bit of madeleine. But at the very instant when the mouthful of tea mixed with cake
crumbs touched my palate, I quivered, attentive to the extraordinary thing that was
happening inside me. A delicious pleasure had invaded me, isolated me, without
my having any notion as to its cause. It had immediately rendered the vicissitudes
of life unimportant to me, its disasters innocuous, its brevity illusory, acting in the
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the feeling that accompanied it. We know what it means to taste a body, its smoky,
intense fragrance that unravels on the tongue. That addictive smell we sense even
from afar, even through a wall, with the approach of someone we desire. A scent
that is unforgettable. Many of us remember special body fragrances which are no
longer around us, though sometimes they spring to mind by chance. This is how
Królikiewicz toys with our memory, creating stimuli; the rest happens in our heads
and in our bodies.
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Reduction is an interesting word in the cook’s vocabulary, as it means decreasing
size to intensify flavor. In Królikiewicz, everything irrelevant has been strained away,
and we inhale the fragrance of raw fish in the gallery air, we savor the taste of honey
or plant extracts. The world is edited for us, taking the form of sensory impulses. It
has a different effect on every participant, sometimes prompting extremely varied
emotions.

essence was not merely inside me, it was me. I had ceased to feel mediocre,
contingent, mortal. Where could it have come to me from – this powerful joy? (…)
I return in my thoughts to the moment when I took the first spoonful of tea (...).
And suddenly the memory appeared. That taste was the taste of the little piece
of madeleine (...)
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same way that love acts, by filling me with a precious essence: or perhaps this

In Królikiewicz’s art, the tension between the picture and the event, or seeing and
feeling, is of the essence. She operates in a field of high risk – the still-life tradition
in painting, pictorial photography, the aesthetic of luxury gourmet magazines. In
fact, this is an area in which art had seldom ventured, yet it is important to explore,
especially now, when nearly every thing is radically aestheticized. Still life,
a historical subject of painting, is the art of failed longevity. It immortalizes beauty,
or simply a state of things, without its multidimensional experience. It is devoted
to this impermanence, for we are always in pursuit of something we want to make
last. Arranged for drawing and painting students, the still life is more than a combination of forms, shapes, structures, and colors. It serves mimetism correctly and
well, it is part of a traditional education based on exploring how far the world can
be rendered. When copied, it loses its taste and smell. Królikiewicz’s work, in the
last decade, is to restore these things. Thus she expands our notion of what the
great painters strove to do. After all, “still life” is like “stillborn” – death preserved in
a picture, an impossible pursuit of endurance. The suspension of time in a still life is
an anaesthetic attempt to counteract the passing of time, and by the same token, to
show the vanity of this effort. We must bear in mind that still life, in its symbolism, is
often a symbol of vanitas and the transience of life. In Królikiewicz’s work, therefore,
we have a reversal of still life, its animation, the restoration of its smell, structure,
and its temporary resurrection. The more media we have, the more tools we have at
our disposal, and yet nothing, not even virtual reality, gives us the same thing. And
why should it – art is still a field of artifice. Yet, it is also a world of experiments in
reversing and modifying perspectives. As Luce Girard writes:
In the kitchen, one battles against time, the time of this life that is always heading
toward death. The nourishing art has something to do with the art of loving, thus
also with the art of dying.

2

This explains the medical subtitle of rigor mortis. The dead person undergoes a kind
of deformation of form, toward non-living. Here I am hazarding a connection between
the mortality of the body (in a [coffin] portrait) and the mortality of its sustenance
(still life) as two ways that art attempts to perpetuate life.
eng
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EATING PICTURES
In practice, Królikiewicz calls attention to her proficiency and immersion in art history. She knows all too well how to arrange a still life, and at the same time she knows
the limitations of the composition, most important of which is capturing something
that would soon cease to exist, leaving behind only pictures that meet the Sisyphean task of portraying the beautiful, yet vain process of replicating the world, both
on the surface and in the depths of a picture. Thus, Królikiewicz works to reverse
the course of history by replicating images. Her point of departure is the primacy of
experience over its depiction.

L. Giard, „Nourishing Arts,”
in: M. de Certeau,
L. Girard, P/ Mayol,
vol. 2: Living and Cooking,
ed. L. Giard,
trans. T. J. Tomasik,
Minneapolis - London, 1998,
p. 169.

3
P. Osborne,
The Postconceptual
London 2018,
p. 201.

4

Cebularz – derived from Jewish
cuisine, this yeast-leavened
pastry has a diameter of 15 to
20 centimeters, and is covered
with cubed onion mixed with
poppy seed. It is frequently
baked in the Lublin province.

In his Postconceptual Condition, Peter Osborne writes about standstill:
In the present context, with regard to stasis, it is the danger of the simple
(but perhaps also the merely expanded) repetition of the Benjamin-Adorno nexus
that is the greatest thread. The idea of an ‘aesthetics of standstill’ positions itself
as a displaced repetition of the Benjamin’s proposition: ‘image is dialectics
at a standstill’. To speak of an ‘aesthetics of an standstill’ is thus to speak about
the aesthetics of the image. However, this displacement of the standstill motif within

T HE UM A MI M A NIFE S TO

2

the study of the image, from dialectical form to ‘aesthetics’, is a critical-historical
retreat from the standpoints of philosophy and art alike. For it is a movement away
from both the intelligibility and the historic character of art – the question of the
historical temporality of the dialectical form of the image – back towards the feelings (today many would say ‘affects’), associated with experiences of standstill
or stasis; a movement away from a concern with the experimental effects
of the conceptual structure of an imagistic freezing of the movement of a particular,
determinate set of historical relations (the relationship between a ‘specific now’
and a ‘specific then’; a movement away from that relationship coded by Benjamin
as one of recognizability (Erkennbarkeit) and hence of conceptual form.

3

In Królikiewicz the juxtaposition of the social, performative, communal, ritualized,
and affective with what is, seemingly, image, representation, is what fuels the picture. It seems we have only a moment to speak, and it is interwoven into every gesture the artist makes. This explains the need to engage multiple senses, to sharpen
our experience. An intense foam with a smell and aroma so powerful that the palate
recoils, goes mad. This is not picture sampling, it is a return to the source – a visual
and sensual experience. It stands for the passing of our lives, with an unwavering
conviction that every element has its place, though it may not yet be perceived. This
is why I believe that still life, as suggested in the previous sub-section, is the artist’s
starting point, not a joyful need to gather round a table, as it may seem at first sight.

A TABLE WITH BROKEN LEGS
The flour was cold to touch, though were having a heatwave. There were a great
many of us, and we dug in to our elbows, the sensual, dry feel of flour working itself
into the tiniest cracks in our skin. “Found in Bread” is a project where people of different ages gathered around one table, joined by the act of kneading dough, braiding
4
challah, forming buns and cebularz, sprinkling with poppy seed, then baking and
eating them.
It is quite risky writing about how Anna Królikiewicz cooks, and how her talents affect her art, for this is a sphere of cognitive disturbance. We have so many seductive
allusions to the home, the kitchen, to housekeeping, and to all those works by other
artists who used food, cooking, and feeding to give form to their art. Sometimes we
get the impression that there is no gap between the practice of living and practice
of art. Yet things here are not simple. Constantly working, studying, teaching, and
writing, Anna Królikiewicz has built an apparatus of special power. For her, working
with food is a cognitive process, she wants to know more and practice more, and
she knows all too well why she wants this knowledge, and how to use her abilities.
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RIGOR MORTIS

5		

Królikiewicz moves away from relational aesthetic artists, where cooking and feeding make the viewer-consumer the art, as in Rirkrit Tiravanija’s 1992 work Untitled (Free),5 where visitors to the gallery received a free helping of rice and curry,
and the gallery became a kitchen.

7		

Hiwa K’s early work, Cooking with Mama (2006), arranged a meeting with the artist’s mother through the Internet, instructing her son and a whole team of chefs
– academy students – how to cook certain dishes. The important things were the
telematic presence of the long-absent mother, her impact on her son’s passion for
cooking, and the transformation of the home kitchen with its traditional roles into
a cooperative school canteen. By the same token, the work stressed a structural
change, situating the artist in different living circumstances. In either case, much
of the artists’ situational context, strictly contained by neither the space of the private nor the limitations generated by the gallery context or the art academy, played
a major role. The work was not unto itself, it shifted the position of the viewer and
participant, trying to enact the need for bonds through art, to repair a torn community.

R. Tiravanija,
Untitled (Free), Gallery 303,
New York, 1992

6
M. Rosler,
Semiotics of the Kitchen,
video 6’, 1975
A term coined by Sławomira
Walczewska: “Between hunger,
that fundamental, archaic,
and painful sense of lack, and
a safely content satiety, is the
gastronomical mother with her
culinary ritual, her realm of
power. She decides where and
when we may eat. She sets the
menu, at most consulting the
rest of the family, as she sees
fit. She sometimes raises the
gravity of her decision by promising “something delicious” for
lunch. Only she possesses the
secret as to what this “something delicious” is, and mystery,
as we know, is an ornament to
majesty,” www.efka.org.pl.

The artist is moving deeper into the field of performance and theater, having inspired and written scripts for performative works, and now as a scenographer. The essential
tastes she singles out turn into the essence of a moment, like the presence of the
artist and the actions she performs, while keeping the participant/viewer at the table. She works mainly in friable and perishable materials. Printing in rust, weaving
with sugar, molding with dough all transcend the limits of the discipline. This is
interesting proof of how important drawings are to the artist, as their creation are
a motor reflection of our visual cognitive functions.
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The art of sampling cultural traditions is raised to a higher level, as Królikiewicz
draws from the full spectrum of our associations, sometimes expecting literary
knowledge from the viewer, and an awareness of her multilayered associations;
elsewhere her work only affects our senses, when we lick the edible mixtures she
creates, breathe in the smells, or plunge our hands in the dough.

Not the feeding mother, not the caring woman, yet hospitable. When she spreads
out her linen tablecloth we fail to notice we are seated at a table with broken legs.
This radically takes cooking from the home and into the domain of a refined sensory
experience. She takes its technologies, for this is an interesting discipline, but she
increasingly takes charge of the viewer and shifts her situation as a person working
with food. Nor is this a naive demonstration of the community of the table, even if
we should feel a part of it – it is a show of potential and strength. Knowledge and
competence appear in place of servility. She manages to totalize the actions ascribed to the rituals of home life. This takes her from banality to the uniqueness of the
single event. This is probably why Królikiewicz is now taking her visual and literary
erudition to the theater – a place of deep impact, more immediate than the visual
arts – while using experience from her work with food, taste, and smell. This concentrate is devoured in pictures, which return to our memories with an explosion on
the tongue, a lingering smell in the nostrils, the after-image of a picture once seen,
distilled umami, the persistent return of ink in a palimpsest.

The meaning of social roles imposed upon women in their historical work was
addressed by Martha Rosler. In Semiotics of the Kitchen (1975) she disassembles
first the instruments, and then the actions performed by women, tied to their
traditional function and role as feeder. These objects and gestures become
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What Królikiewicz does, then, is take control of our senses. Here, she is in charge.
She need not liberate herself from this kitchen, as she has turned it into her site of
knowledge and competence. She is ever testing the capabilities tied to feeding and
its application in aesthetic, social, and relational dimensions. Our heads are immediately filled with a whole mass of references that need eliminating. In Królikiewicz,
things are different. She is neither mother, nor housekeeper. Cooking is defended
as a skill, not a service. Class history, gender relations, and power are inscribed in
food. The table is a place to meet, but also a site of unequal distribution of power;
the artist has broken its legs.
Rituals and film, literary and theater allusions emerge here as quotes, for the artist likes
to show her erudition in her work, reframing her references. Her relationship to memory
is neither sentimental, nor nostalgic, which perhaps gives it its strength. This is feminism
that refuses to surrender the knowledge passed down for generations, finding it libera7
ting. Falling into neither the trap of domesticity nor the gastronomical mother, Królikiewicz
takes us into the fields of association. That the artists enjoys and knows how to cook
makes her neither a chef nor a household goddess. In Królikiewicz this is plain to see,
for although she is hospitable and caring, she demarcates what is hospitality and food,
and what is the stuff of art. Sugar, syrup, honey. Earth, body, fabric, flour. Tastes and
smells. Here I seek connections across the lines of installation, scenography, painting,
drawing, performance, and text.
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something different and strange, absurd, stripped of their names and function.

Wojciech Leder

Anna Królikiewicz

Konstanty Jeleński w recenzji malarstwa Józefa Czapskiego sprzed pięćdziesięciu
lat mówi, że społeczeństwo niejako deleguje na malarza swoją potrzebę wolności,
z której we własnym codziennym życiu zrezygnowało. Młodzi ludzie szukali w malarstwie wolności dla swego bujnego temperamentu. Mogło być ono rezerwatem sił
irracjonalnych i pełnić funkcję zastępczą. Ale to były lata sześćdziesiąte, nasycone
wiarą w progres i świętą „nowoczesność”. Obraz był obrazem. Ekspresja artystyczna unosiła się na fali postępu, artyści czuli się wolni. A niewidzący pan Mirosław
mógł taką wolność smakować niejako od spodu.

pl

Wojciech Leder

2 20

Anna Królikiewicz we wstępie swego profesorskiego autoreferatu pisze, że wzrok –
a tym samym widzialność – dostaliśmy jako ludzie na końcu. Wcześniej był smak,
zapach, słuch, dotyk. Widzialność pojawiła się jako dojrzały nadzorca, narzędzie
kontroli. Artystka odnajduje swą wolności poza kontrolą wzroku, w dziedzinie niewidzialności, poza postrzeganą za pomocą oczu rzeczywistością. Czyżby w podobny
sposób jak pan Mirosław?
Dominacja obrazu pcha świat ku idolatrii. Obrazy, a nie naoczność, stają się źródłem informacji o świecie, ale przede wszystkim obrazy niosą emocje. Ich totalna
obecność jest opresyjna i zniewalająca. Artystyczną drogą ratunku mogą być poszukiwania relacji z drugą osobą przez przywrócenie autentycznej relacji zmysłowej. W końcu estetyka to poznanie zmysłowe. Doświadczenie sensualne, szczególnie w przestrzeni artystycznej, stoi na straży pojęcia osoby. Zmysły to brama
do duchowości. Przeżycie natury estetycznej, przygoda angażująca sensualne
doznanie są gruntem pod osobiste doświadczenie samego siebie. Smak, zapach,
dotyk, wzrok to bukiet sensualny związany ze stołem, cielesną obecnością, daje
poczucie integralności. Obraz digitalny jest przezroczysty. Wzrok angażowany

Ślady węgla, grafitu, farby, pigmentu są anonimowymi nośnikami efektów barwnych, wywołują iluzje kształtów i obecności. Mają gęstość, teksturę, temperaturę.
Rzeczywistość przedstawiona na obrazach prowokuje pytanie o to, jakich sposobów używamy, aby jednych rzeczy doświadczać jako realnych, a innych jako
nieistniejących. Bez wątpienia wizerunki rzeczy powołanych do sztucznego istnienia na przedstawieniu angażują mentalnie. Ale sugestia form – kiedy nie jest
dość zmysłowa – nie może nas nasycić i unieść . Natomiast w ustach wszystko
musi być prawdziwe.
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jako receptor danych o przedmiotach samoistnie organizuje semantyczne sensy
w rozsądnej świadomości. Nie mając jednak wsparcia w napięciu zmysłowym, nie
angażuje w pełni emocji. Anna Królikiewicz szuka wolności poza kontrolą wzroku.
Karmi te zmysły, które dają doświadczenie najbardziej osobiste, a tym samym są
doświadczeniem par excellence artystycznym, oferującym odbiorcy cudowne poczucie spotkania z samym sobą.

Kreacja poza kontrolą wzroku albo z umiarkowanym jego udziałem to dziedzina,
w której Ona króluje. Doświadczenie stołu, cielesnej gracji, erotycznego napięcia,
cały bukiet doznań spiętych tradycją, obyczajem, etykietą i oczywiście przepisami
są rejonem jej dominacji. Jedzenie na stole nie tylko smakuje i wygląda. Jest kolorowe, ma fakturę, gęstość, klarowność, jest sypkie, chrupkie lub soczyste. Jedzenie
w każdym swym przejawie jest rzeczywiste. Wyobraźnia wzbudzona smakiem,
zapachem, dotykiem to terytorium do opanowania i kreacji. Królikiewicz bierze
w opiekę swych poddanych. Prawdziwa wolność nie istnieje bez odpowiedzialności. Goście przy stole oprócz chęci zaspokojenia pragnienia, głodu, nienasycenia
przede wszystkim oczekują spełnienia. Królikiewicz zaprasza do przygody kulinarnej i bierze odpowiedzialność za sytość, energię, zdrowie, ciekawość, ale przede
wszystkim za wyobraźnię oddającej się w jej władanie publiczności. I właśnie w wyobraźni powracają obrazy, wspomnienia, skojarzenia. Królikiewicz żongluje asocjacjami i jeśli znowu coś może być widoczne, to właśnie w obrazach wyobrażonych.
Kiedy oko nie widzi i nie kontroluje, to smaki, zapachy, dotyk, dyskretne bodźce
mogą wywołać wewnętrzne powidoki. Być może osoby niewidzące, stymulowane
niewidzialnymi impulsami, taki mają obraz wolności.
W roku 2011 autorka realizuje Flesh Flavour Frost – lody o smaku skóry – nomen
omen najbliższe mi przedsięwzięcie artystyczne. Smak jako nośnik sentymentów,
przywołujący wrażenie lub poczucie cudzej obecności. Lambert Weising w książce
Sztuczna Obecność w odniesieniu do obrazu pisze, że ludzie wiedzą, że to, co widzą na obrazie, nie jest realne, a jedynie obecne w sposób sztuczny. Obraz otwiera widok na rzeczywistość wolną od fizycznej obecności. Natomiast tutaj smak,
zapach, temperatura, doznanie struktury wzbudzają sentymenty, wyobraźnia daje
poczucie obecności osób z przeszłości. Znowu mamy świadomość ich nierealności,
ale emocje i relacje z nimi są jak najprawdziwsze. W roku 2012 był Stół na festiwalu
Narracje. Królikiewicz próbuje tu wywołać wrażenie obecności innej osoby, może
gospodarza, który nie czekał na spóźnionych gości. W 2013 roku w Galerii Miejskiej
w Gdańsku prezentuje Absoluty. Ta praca dotyczyła kwestii wspomnień i uczuć niepodlegających kontroli. Odkrywając zapomniane okoliczności, przeżywamy swoiste anagnorisis, kiedy dociera do nas, że już tu kiedyś byliśmy, już to przeżyliśmy,
znamy to od zawsze. Wyjęte z pamięci skojarzenie uruchomione smakiem, aromatem, ciepłem. Znowu spotkanie z samym sobą, ale minionym, przeżytym, być może
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Zacznę nie wprost. Na początku lat dziewięćdziesiątych, wiosną, w pewną sobotę,
znalazłem się na Dworcu Centralnym w Warszawie. W przedpołudniowym tłumie nie
mogłem usłyszeć komunikatów niewyraźnie ogłaszanych z megafonów. Nastąpiło
jakieś poruszenie, tłum ruszył na wschód, czyli w kierunku dworca śródmiejskiego.
Stałem zdezorientowany, a obok mnie – jak mi się zdawało równie zagubiony –
pan z białą laską. Pewnie trochę dla dodania sobie animuszu zaproponowałem mu
swoją pomoc. Tłum był potężny, panował harmider. Dość szybko się zorientowałem, że jakkolwiek moja pomoc osobie ociemniałej jest przydatna, to jednak mój
towarzysz lepiej orientuje się w sytuacji, bo słyszy i rozumie komunikaty ogłaszane
przez megafony. Tak w ułomnej, niesymetrycznej symbiozie dotarliśmy na dworzec
śródmiejski, skąd pojechaliśmy razem jednym pociągiem – on do Częstochowy,
ja do Łodzi, przez Koluszki. Pan Mirosław jechał na spotkanie z kumplami z kursu komputerowego. Z krótkiej rozmowy dowiedziałem się, że ma rodzinę, dzieci,
pracuje jako informatyk. W egzaltowanym nieco uniesieniu wyraziłem ubolewanie,
że świat, w którym żyjemy, zorganizowany jest w porządku widzialności, i że jemu,
osobie niewidzącej, pewnie trudno w nim funkcjonować. Jego odpowiedź mnie zdumiała. Powiedział, że niepotrzebnie się przejmuję, bo on ceni sobie tę wolność!
Właściwie do tej pory przypomnienie tamtej sytuacji wzrusza mnie i przypomina,
że jako malarz za tę widzialność powinienem czuć się w pewien sposób odpowiedzialny. Pojęcie wolności pojawiające się w relacji osoby ślepej wobec widzialnego
świata wydało mi się zaskakujące, wręcz zdumiewające. Być może w odwrotnej
„perspektywie”, czyli w sytuacji osoby stojącej na zewnątrz widzialnego uniwersum,
w transcendencji wobec widoczności, jest zupełnie inaczej.
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zapomnianym. Był jeszcze teatr, wykorzystany niczym wieloryb, do którego można
było wejść i przyglądnąć się organizmowi od środka, uczestniczyć w jego intymnej
morfologii. Porządek kobiecy zaproponowany przez Królikiewicz angażował wielozmysłowe doznania.
Wydaje się, że dla opisu istoty działań Anny Królikiewicz należy zastosować prawidła wywiedzione ze strategii estetyki relacyjnej proponowanej przez Nicolasa
Bourriauda. Ale takie ujęcie eksponuje skutki natury społecznej, ignorując czy
wręcz degradując formę, a co za tym idzie – zmysłowość dzieła. Według mnie
akcent należy położyć na sensualność jej propozycji. Rozległość uzurpacji artystki
nad wyobraźnią widza jest natury artystycznej, a nie politycznej.
Kompetencje Anny Królikiewicz są nieprzeciętne. Można bez końca słuchać, jak
z zachwytem opowiada o kuchni, o przepisach, o smakach, aromatach. Jej wiedza
i wyrafinowanie związane z najrozmaitszymi potrawami, roślinami, stworzeniami
żyjącymi na lądzie, powietrzu i w wodzie, eliksirami oraz reakcją organizmu na owe
budzi podziw, respekt i pragnienie. Ona króluje, rozmiarem swej osobowości panuje nad okolicą, gdziekolwiek się pojawi.
Uczestniczyłem wraz z żoną i zaprzyjaźnionym małżeństwem trójmiejskich malarzy w przyjęciu w domu pani profesor. Gospodyni królowała. Jej salon był sceną dla cudownego spektaklu, który niczym opera angażował wszystkie możliwe
środki wyrazu artystycznego i rzeczywiście dotykał zmysłów w stopniu najwyższym. Sprowokowane nienasycenie, zaspokajane cudownymi i wyrafinowanymi
potrawami, podanymi we właściwej sekwencji, no i oczywiście przepięknymi alkoholami. Wszystko to otwierało nas sobie nawzajem i pogrążało w sytej satysfakcji.
Istnieliśmy tego wieczora co najmniej dubeltowo.
Pani profesor była także naszym gościem. Zjadła z nami niedzielny obiad. Sam
przygotowałem tradycyjne gołąbki. Nic szczególnego. Dwa rodzaje mięs, ryż, kapusta, sos pomidorowy i młode ziemniaki z koperkiem. Pani profesor zjadła dwa.
Pod rząd, bez przerwy, w ciągu kwadransa. Czy może na mnie spłynąć większa
satysfakcja? To było bardzo bliskie spotkanie w stopniu szczególnym, w domu z rodziną, przy stole.
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Anna Królikiewicz

Reviewing the paintings of Józef Czapski some fifty years ago, Konstanty Jeleński
said that society delegates a painter its need for freedom from which it abstains in everyday life. In painting, young people sought an outlet for their fiery
temperaments. It could be a font of irrational strength and serve as a substitute.
Those were the 1960s, however, filled with faith in progress and the temple of “modernity.” A picture was a picture. Artistic expression rode a wave of progress, artists
felt free. And my blind friend Mirosław could taste this sort of freedom from below,
as it were.
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Anna Królikiewicz writes in her professorial self-presentation that we, as people,
received vision – and thus, visibility – last of all. Earlier came taste, smell, hearing, and touch. Visibility appeared as a sober supervisor, a control mechanism.
Królikiewicz finds her freedom outside of vision’s reign, in invisibility, beyond the
reality the eyes perceive. Could this have something in common with Mirosław?
The dominance of the image pushes the world toward idolatry. Images, and not
eyewitnessing, have become a source of information about the world, but above all,
images carry emotions. Their combined presence is oppressive and overwhelming. The artistic road to salvation could lie in seeking relations with another person,
restoring authentic sensory relations. Ultimately, aesthetics is sensory knowledge.
A sensory experience, particularly in the arts, stands for the concept of the human.
The senses are a window to spirituality. An aesthetic experience, a feeling involving
the senses, is at the heart of a personal experience of oneself. Taste, smell, touch,
and sight are senses tied to the table, to physical presence, providing a sense of
coherence. A digital image is transparent. Vision used as a receptor of data about
objects independently organizes semantic meanings in a rational consciousness.
Yet, with no support from the senses, it does not fully activate the emotions. Anna
Królikiewicz seeks freedom from the reign of sight. She feeds the senses that pro-

Traces of charcoal, graphite, paint, and pigment are anonymous bearers of color,
evoking the illusion of shapes and presences. They have density, texture, and temperature. The reality depicted in pictures prompts us to ask how we experience
some things as real and others as non-existent. Undoubtedly, images of things that
artificially exist through depiction stimulate the mind. Yet, the suggestion of form,
when insufficiently sensual, can neither satisfy nor transport us. In the mouth, however, everything must be real. Creativity beyond sight’s control, or with its moderate
interference, is where Taste reigns. The experience of the table, physical charm,
erotic tension, a whole potpurri of experiences combining tradition, customs, etiquette, and of course, recipes, are its realm. On the table, food is about taste, but
also appearance. It is colorful, it has texture, density, transparency, it is crumbly,
crunchy, or juicy. Eating is real in every manifestation. Imagination stoked by taste,
smell, and touch is a territory for creativity to conquer. Królikiewicz tends to her
guests. There is no true freedom without responsibility. Apart from the desire to
satisfy their hunger, thirst, and insatiation, the guests at the table mainly want fulfillment. Królikiewicz invites them on her culinary adventure and takes responsibility
for the satiation, energy, health, curiosity, and above all, for the imagination of the
audience that submits to her. It is the imagination that recalls images, memories,
associations. Królikiewicz juggles associations, and causing imagined images to
reappear. When sight does not reign, then taste, smell, touch, and subtle stimuli
can summon pictures in the mind’s eye. Perhaps blind people, stimulated by invisible impulses, have such an image of freedom.
In 2011, she made Flesh Flavour Frost – skin-flavored ice cream – her work that
speaks to me most. Taste as a bearer of emotions, evoking sensations or a feeling
of someone else’s presence. In Artificial Presence, Lambert Weising writes that
people know that what they see in a picture is not real, but only artificially present.
The picture opens up a view onto a reality liberated of physical presence. Whereas
here taste, smell, temperature, and experience of structure evoke feelings, the imagination provides a sense of people from the past being present. Again, we are
conscious of their unreality, but the emotions and relations in them are all too real.
In 2012, Table was presented at the Narrations festival. Królikiewicz tried to evoke
the presence of others, perhaps a host who could not wait for the latecomers. In
2013, at the Municipal Gallery in Gdańsk, she presented Absolutes. This work dealt
with memories and feelings beyond our control. Discovering forgotten situations,
we experience an anagnorisis of sorts, when it occurs to us that we were once here,
it is our second time around, we have always known this. Memory associations
are triggered by taste, aroma, warmth. Again, this is an encounter with ourselves,
each a self that is past, gone, perhaps forgotten. There was also theater, used like
a whale, which you could walk inside, surveying the body from within, participating
in its intimate morphology. Królikiewicz’s feminine mode created a multisensory
experience. It would seem that to describe the essence of Anna Królikiewicz’s work,
we would have to apply laws derived from Nicolas Bourriaud’s relational aesthetics strategies. Yet this approach highlights the social effects, ignoring or even dismissing the form, and as such, the sensory aspect of the work. I believe the stress
should fall on the sensuality of her work. The resonance of the artist’s usurpation of
the viewer’s imagination is less of a political than an artistic nature.
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vide our most personal experiences, and thus, artistic experiences par excellence,
offering audiences marvelous encounters with themselves.
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I’d like to start off indirectly. In the early 1990s, one Saturday in spring, I found
myself at the Warsaw Central Station. In the morning crowd I could not hear the
muffled announcements from the megaphones. Some kind of movement transpired,
the crowd started moving east, toward the downtown station. I stood there out of
sorts, and next to me – equally lost, it seemed – was a man with a white cane. To
lift my own spirits, I suppose, I offered to help him. The crowd was massive, noise
filled the air. I swiftly figured out that, however helpful I may have been to a blind
man, my companion was more able in this situation, because he could better hear
the bulletins from the megaphones. Thus, in this fragile and asymmetrical symbiosis, we reached the downtown station, whereupon we got on the same train – he
to Częstochowa, I to Łódź, through Koluszki. Mirosław was going to a meeting with
some pals from a computer course. From our brief conversation I learned that he had
a family, with children, and worked as a computer programmer. Letting myself get
a bit carried away, I expressed my regret that the world which we live in was organized by sight, and that it was doubtlessly hard for a visually impaired fellow like him
to get around. His reply astonished me. He said I needn’t feel bad for him, because
he appreciated his freedom! To this day I am moved whenever I recall that situation;
it reminds me that, as a painter, I should feel somehow responsible for the visible.
The concept of freedom with respect to a blind man and the visible world surprised
me, shocked me even. Perhaps the reverse “perspective,” that of a person standing
outside the visible universe, in a transcendent relation to visibility, is entirely different.
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Anna Królikiewicz’s skills are quite remarkable. One can never have enough of
listening to her passionately speak of cuisine, recipes, flavors, and aromas. Her
knowledge and sophistication in the most diverse array of dishes, plants, creatures
on land, in the air and sea, elixirs and the body’s response to them, generate admiration, respect, and hunger. She reigns, her expansive personality rules wherever
it should appear.
My wife and I, and a couple she knows were once hosted at her house. Our host
was the queen. Her living room was a stage for a marvelous play, which, like an opera, incorporated all conceivable artistic media and indeed fired the senses to the
utmost degree. The insatiability evoked was eased by fantastical and sophisticated
dishes, served in a special sequence, and, of course, washed down with marvelous
libations. All this opened us up to one another and immersed us in sated contentment. We at least doubled in size that evening.
The Professor has also been our guest. She has had Sunday lunch with us. I myself
prepared the traditional cabbage rolls. Nothing special. Two kinds of meat, rice,
cabbage, tomato sauce, and baby potatoes with dill. The Professor had two of them.
In a row, without pausing, within fifteen minutes. Could I have had any greater satisfaction? That was a very precious meeting for me, in my house, with the family,
around the table.
Wojciech Leder Łódź 07/10/2018
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2000-2005 „Galeria Otwarta”, kolejne billboardy związane z projektem AMS i PGS Sopot

Urodzona w lutym 1970. Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP Gdańsk w 1993 roku, tytuł naukowy
profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – 2018, doktorat w roku 2000, po uzyskaniu w 2010 roku tytułu doktora habilitowanego prowadzi Czwartą Pracownię Rysunku. Od października 2017 na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii. W latach 2001-2003 uczyła w kilku pracowniach na wydziałach Sztuki i Projektowania Graficznego Bilkent University w Ankarze, od
2013 wykłada przedmiot Kształt Smaku w School of Form w Poznaniu. Oddana monumentalnemu rysunkowi i instalacji, zdarza się, że pisze (stała kolumna w „Magazynie USTA” poświęcona związkom
sztuk pięknych i pokarmu). Autorka wielu wystaw indywidualnych, brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, swoje prace pokazywała m. in. w Nowym Yorku, Istambule,
Ankarze, Kilonii, Brukseli, na międzynarodowych festiwalach sztuki współczesnej, w opuszczonym
sklepie mięsnym w Sopocie, refektarzu Zakonu Kartuzów, oliwskim lesie, pustym mieszkaniu na krakowskim Salwatorze. Ostatnio pracowała nad scenografią do dramatu według powieści Alexandra
Dumas: „Die Bartholomäusnacht” w Theater Freiburg w Niemczech. Laureatka nagród za osiągnięcia
artystyczne i pedagogiczne, dwukrotnie stypendystka miasta Sopot oraz Marszałka Województwa.
„Pokarm (a w nim smak, kolor, zapach, tekstura, dźwięk i temperatura) wydał mi się dziewięć lat temu

2001 „Miłość”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2005 „Biometrie”, instalacja, Centrum Fi, Gdańsk
2007 „Sześć, góra siedem obrazów”, rysunek, Młode Miasto PGR Art, Kolonia Artystów, Stocznia, Gdańsk
2010 „Biometrie 2”, Galeria Refektarz, Kartuzy
> indywidualny pokaz prac z wystawy „Sześć, góra siedem obrazów”, związany z kolokwium
habilitacyjnym, aula ASP Gdańsk
2011 „Flesh Flavour Frost”, pokaz w pracowni artystki, obiekt multimedialny, ARTLOOP Festiwal, Sopot
2012 „Anna i Wilki”, instalacja, Noc Muzeów, Galeria Od Do, Gdynia
> „Drogeria”, instalacja, Streetwaves Festiwal, Gdańsk
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2013 „Absoluty”, Gdańska Galeria Miejska, w ramach Festiwalu Narracje

fascynującym sposobem kontynuowania wątku rozwijanego przeze mnie w sztuce od dwudziestu lat.
W najnowszych, jeszcze dosłownie „gorących” pracach składających się na cykl, wybrałam go jako
medium. Medium wypełnione znaczeniami, emocjami i często teatralnością dzięki protokołom jedzenia,

2015 „Wesele, którego nie było”/ “The Wedding that was not”, wystawa indywidualna/ performance, Instytut
Teatralny, Warszawa

dyskursom gastronomicznym, kulinarnym szyfrom, tradycyjnym i nowatorskim technikom kucharskim.
Wszystko to, co ma związek z jedzeniem, a więc i jego nieodłącznymi aspektami: głodem i postem;
to, co jest sprawą obyczaju, nawyku, prawa, formalnej etykiety, boskiego rytuału, nakazem i zaka-

2016 „Zapisane w Chlebie/ Written in Bread”, performance, akcja, Muzeum Miasta Sopot, w ramach
Festiwalu Literackiego, Sopot

zem, trucizną i tabu, co ma kontekst społeczny, polityczny, etyczny, co wiąże się z religijną czystością
Żydów, Hindusów, Muzułmanów i ukrytym związkiem z higieną i kodami sanitarnymi, to co wreszcie
wiąże się z konsumpcją i resztkami po uczcie. To, co jest wystawionym przed oczy obfitym stołem
i to, co jest pozbywaniem się odpadów i śladów po biesiadzie, w miejscach poza celebracją. Tego

2019 „Proszek musujący. Czy to państwu coś mówi?”, obiekty i efemryczna instalacja,
Tajna Galeria, Gdańsk
> „od sufitu, od dębu, od marchwi”, obiekty i instalacje, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot

używam dziś zamiast dotychczasowego języka rysunku”.
fragment manifestu artystki

WYSTAWY ZBIOROWE:
WYSTAWY INDYWIDUALNE:
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1993 „Anna Królikiewicz Rysunek”, galeria ŻAK, Gdańsk
> „Anna Królikiewicz Malarstwo”, Cotton Club, Gdańsk
1995 „Monodia”, rysunek, Mała Zbrojownia, Gdańsk
1996 „Amoremorte”, obiekty, Galeria Ratusza Staromiejskiego, Gdańsk
> „Szaty Jego”, wystawa obiektów – ornatów, kościół św. Bartłomieja, Gdańsk
1997 prezentacja oryginałów rysunków związanych z książką dra Jerzego Jankaua, pt. „Anatomiczna
ocena wybranych figur z obrazu Hansa Memlinga Sąd Ostateczny”, Galeria Literacka, Gdańsk

1992

rysunek, wystawa pokonkursowa (II nagroda), ASP w Warszawie

1994 „Promocje 93”, malarstwo, PGS, Legnica
> malarstwo, Teatr Miejski, Gdynia
> rysunek, Aula Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
1995 „Tabula Rasa”, sympozjum i wystawa, obiekt, Landeshaus Parliament of Schleswig Holstein,
Kilonia, Niemcy
> „Tabula Inna Rasa”, obiekt, kościół św. Jana, Gdańsk
1996
>
>
>

„For Sale”, obiekt, Strzelnica św. Jerzego, Gdańsk
„Docendo Discimus”, rysunek, ASP Gdańsk
„The Apparel of His”, tkanina, Furament 98, Bruksela, Belgia
„Lato, Lato”, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot

1999 „Nieobecność”, rysunek, Galeria Fundacji Sopockiego Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki
(SFINKS), Sopot

1997 „Rysunek”, rysunek, Galeria Nowa Oficyna, Gdańsk

2000 „Galeria Otwarta”, udział w projekcie AMS/PGS Sopot, billboard w przestrzeni miasta

1998 The Center for Curatorial Studies Museum, „Spaces of Pleasure”, obiekt, Nowy Jork, USA

2 31

2000
>
>
>

Międzynarodowy Konkurs Rysunku, wystawa pokonkursowa, Wrocław
„Touch”, rysunek, University of Southern Maine, Art Gallery, Gorham, USA
„Gdańsk bliżej sztuki, Oliwa bliżej Gdańska”, rysunek, Gdańsk
„Muzeum Osobliwości”, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot

2001 „Trwanie”, Galeria El, Elbląg
> „Miasto Kobiet”, Festiwal Sztuki Kobiet, seria rysunków, Centralny Dom Qultury, Warszawa
2002 „Die Kunst Ist Weiblich”, rysunek z serii „Nieobecność”, Exhibition Hall, Gifthorn, Niemcy
> „Die Kunst Ist Weiblich”, rysunek z serii „Nieobecność”, Galerie Mesaoo Wrede,
Hamburg, Niemcy
> „Artyści na 10-lecie Fundacji SFINKS”, rysunek, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot
> „Wizja lokalna, Pokolenie 1970”, rysunek z serii Bloodmemory, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot
> „ZAN”, rysunek z serii „Bloodmemory”, Galeria Sztuki Uniwersytetu Bilkent, Ankara, Turcja
2003
>
>
>
>
>

„Muzeum Osobliwości”, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot
„Six mythologies”, rysunek, Kesif Gallery, Ankara, Turcja
„Public /Re/collections”, grafika, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk
„Exhibition 0002”, rysunek, Goethe Institut, Ankara, Turcja
„Sztuka Miasta”, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa,
„Sztuka Miasta”, CSW Łaźnia, Gdańsk

2005
>
>
>
>

„Gdańsk we Wrocławiu”, rysunek, ASP, Wrocław
„Pamięć i uczestnictwo”, rysunek, Muzeum Narodowe, Pałac Opatów, Gdańsk
„Muzeum Osobliwości”, obiekt, Centrum św. Jana, Gdańsk
„nic”, rysunek, galeria Aneri, Gdańsk
„Tradycja i Współczesność”, rysunek, Muzeum Narodowe, Pałac Opatów, Gdańsk

2006 „Ulica Sztuki”, grafika, Dworek Sierakowskich, Fundacja Femina Art, Sopot
> „Gdańsk w Poznaniu”, rysunek, Galeria Kulczyk Foundation Stary Browar, Poznań
„Artyści Sfinksa na 15-lecie”, grafika, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot
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2007 „Obrazy, Rysunki, Fotografie – Józef Czerniawski, Henryk Cześnik, Anna Królikiewicz, Maria
Targońska, Joanna Zastróżna”, wystawa artystów Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
w Stowarzyszeniu Sztuki Naestved, rysunek, Dania
2008 „Wewnątrz”, rysunek, Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, Tczew
2009 „Malarstwo jest OK”, obiekt video, lobby Opery Bałtyckiej, Gdańsk
2010 „Kwiat, liść, łodyga, usta”, dwudniowy performance, Galeria Od Do, Gdynia
> „From Gdansk to Istanbul”, rysunek, Cumhuriyet Muzesi, Istambuł, Turcja
2011 „100 lecie ZPAP”, rysunek, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
> „Sopot, Ulica Artystów”, „Według kolejności pojawiania się”, film video, działania w przestrzeni
publicznej, Sopot
> „Artyści na XX-lecie Sfinksa”, rysunek, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot

2012
>
>
>

„Wokół obrazu”, wystawa zbiorowa pracowników naukowych ASP Gdańsk, obiekt, galeria EL, Elbląg
Gdańskie Biennale Sztuki, wystawa finalistów konkursu, obiekt, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk
„Opowieści Niesamowite”, obiekt, Lasy Państwowe w Oliwie, Gdańsk
„Malarstwo Dużego Formatu”, wystawa zbiorowa towarzysząca Festiwalowi Filmów Fabularnych
w Gdyni, rysunek, Galeria Od Do, Gdynia
> Festiwal Narracje, “Art Thou Gone Beloved Ghost?”, obiekt, Gdańska Galeria Miejska/ Instytut
Kultury Miejskiej, Gdańsk
> „Opowieści Niesamowite II”, obiekt, Gdańsk
Znikający Klub, instalacja site-specific, opuszczony budynek Szkoły Pielęgniarskiej, Gdańsk
Muzeum Osobliwości, Europejska Noc Muzeów, obiekt, SFINKS, Willa Bergera, Sopot
wystawa pracowników Wydziału Malarstwa w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów, obiekty, Gorlice
Artloop Festival pt. „MIND THE GAP”, „Stany Skupienia”, seria trzech instalacji i interwencji
site-specific w przestrzeni publicznej, Sopot
> Festiwal Narracje, „UNEARTHING DELIGHTS/ Odkrywanie Zachwyca”, instalacja, Gdańska Galeria
Miejska, Gdańsk

2013
>
>
>

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

1999 „Kobiety Portret Własny”, obiekt, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot
> „Czas”, Galeria Nowa Oficyna, Gdańsk

2014 Noc Kultury Lublin, instalacja, Słodownia Browaru Vettlerów, Lublin
> „Królikiewicz, Lubos, Malik, Martin, Orzechowska, Wójcik”, „Parkowanie – DOM”, obiekty i performance, Park Oliwski, Palmiarnia, Gdańsk
2015 „Północ-Południe”, obiekty, Szyb Wilson, Katowice
> „Awakening Gdansk”, interwencja, Double Decker Curators, Gdańsk
> Alternativa „Wernakularność”, tkanina „Ślady proste”, ISW Wyspa/ Fundacja Alternativa,
hala B90, Gdańsk
> 13 Praque Quadrennial, performance i interwencja „Wesele, którego nie było”/ “The Wedding
that was not”, Bethlehem Chapel, Praga
> Artboom Festival, „Przemiana wsi w miasto”, multisensoryczna instalacja site-specific „Honey/Moon”,
Dom Zwierzyniecki, Kraków
> „Metafora i rzeczywistość”, 70-lecie ASP Gdańsk, obiekt, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk
2016
>
>
>
>
>
>
>
>
2017
>
>
>
>
>

„Północ-Południe”, obiekty, Zbrojownia Sztuki, ASP, Gdańsk
„To, czego nie ma, ale można sobie wyobrazić, że będzie”, obiekt, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk
„Muzeum Osobliwości”, obiekty jadalne, Galeria Fundacji SFINKS, Sopot
Festiwal „Bliscy Nieznajomi”, „Wspólnota Zmysłów”, obiekty „Mnemozyne”, Teatr Polski, Poznań
„Długi Obieg. 24 H”, obiekty, instalacja, doświadczenie synestetyczne: „Boreasz”, Narodowy Stary
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków
„Znajomi znad morza”, Europejska Stolica Kultury, Koalicja Miast, obiekt „Opowieść o dziewczynie,
która nożem do krojenia mięsa wykrwawiła kapitana”, Wrocław
„Słodkie”, wystawa po sympozjum Summer Jam, obiekt, ABC Gallery, Poznań
„Ten widok ma potencjał”, obiekt, Państwowa Galeria Sztuki, Katowice Miasto Ogrodów
„Fete Funebre”, instalacja, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk
„#biblioteka”, obiekt „Nawar”, Centrum Kultury Zamek, Poznań
„Gastronomki”, obiekt „Tears Flavour Frost”, Dom Norymberski, Kraków
„Cud”, obiekty „Cudem”, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk
„Eko-materia”, tkanina „Ślady Proste”, Muzeum Narodowe, oddział Pałac Opatów, Gdańsk
„Wideoopukiwanie”, obiekt „Nawar”, Instytut Cybernetyki Sztuki, Gdańsk
„Synestezje”, edycja Taniec Polska, „Lotta i Gula”, interwencja sensoryczna w spektakl Good Girl
Killers, Teatr Tańca Studio, Warszawa
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2018

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska z okazji 25 lat pracy artystycznej

2019 Stypendium Miasta Sopotu
> Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

PRACE W KOLEKCJACH:
2018 „Powietrze i inne rzeczy potrzebne nam do życia”, fotografie z cyklu „Trivia”, Galeria Bielska BWA,
Bielsko Biała
> „Wolność, kosmos, improwizacja – Organizm”, „Absoluty – szkice”, interwencja w trakcie cyklu koncertów muzyki improwizowanej, Gdynia
> Trafostacja Sztuki, 13. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych inSPIRACJE, wystawa
„Powolność”, praca „Super/Natural”, Szczecin
> „Imago Mundi – Art Theorema #1”, wystawa kolekcji fundacji Benettona, praca bez tytułu, Salone degli
Incanti, Triest, Włochy
> „Idealiści i prowokatorzy”, „STÓŁ”, premierowy pokaz filmu, Galeria Miejska BWA, Bydgoszcz,
> „Rypin na Marsie”, obiekt „Mars Matters”, Rypin, Polska
> Festiwal Narracje, praca „In light I trust”, Gdańsk Oliwa
> wystawa prezentująca flagi przygotowane w ramach akcji „Sto flag na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety”, flaga „Ciało”, Biuro Wystaw, Warszawa
> „Pozycja Smaku”, wystawa indywidualna, film „Stół”, galeria Studio BWA, Wrocław
2019
>
>
>
>
>
>

praca „Ślady Proste" zakupiona do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej przez Miasto Gdańsk
z Muzeum Narodowym/ Oddział Sztuki Współczesnej dla Nowego Muzeum Sztuki NOMUS,
(Program Operacyjny 2023 w ramach realizacji „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”)
praca bez tytułu w kolekcji fundacji Luciano Benetton Collection, Imago Mundi, Włochy

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

> „Galaktyka Hugon”, instalacja „Wallflowers”, WL4 Art Space, Gdańsk
> Festiwal Sztuki w przestrzeni publicznej Miasto Otwarte „Uniezwyklenie”, żyjąca rzeźba
„Super/Natural”, Lublin
> „χώρα” („Khora”), wystawa zbiorowa, galeria Akademii Sztuk Pięknych, Wilno
> „Lotta i Gula”, interwencja sensoryczna w spektakl Good Girl Killers, Dwie Zmiany, Sopot
> „Białe Kłamstwo”, instalacja „Kolekcja Janowska”, CSW Kronika, Bytom

scenografia do spektaklu „Noc św. Bartłomieja” („Bartholomäusnacht”), Theater Freiburg,
Fryburg, Niemcy
wystawa prezentująca flagi przygotowane w ramach akcji „Sto flag na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety”, flaga „Ciało” Galeria Awangarda, Wrocław
wystawa prezentująca flagi przygotowane w ramach akcji „Sto flag na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety”, flaga „Ciało”, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
Noc Wrzeszcza, Europejska Noc Muzeów „Czy jest tu Czarna Kucharka?”, interwencja, Gdańsk
„W Drodze – Kontynenty”, fotografie z cyklu „Trivia”, Filharmonia Kaszubska, Wejherowo
„KRAINA PIECZONYCH GOŁĄBKÓW: Pągowska, Duda-Gracz, Gustowska, Partum, Łódź Kaliska,
Królikiewicz, ABC gallery, Poznań
„Kolekcja w budowie”, „Ślady Proste”, tkanina i notes, NOMUS Nowe Muzeum Sztuki, Oddział
Muzeum Narodowego, Gdańsk

NAGRODY:
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1992

druga nagroda w ogólnopolskim konkursie rysunkowym „Razem, czy osobno", ASP Warszawa

1993

druga nagroda w akademickim konkursie rysunkowym, ASP Gdańsk

1996

nagroda rektorska za pracę dydaktyczną

2011 nagroda rektorska za pracę organizacyjną i kuratorską przy wystawie Wydziału Malarstwa
w Istambule
> stypendium Prezydenta Miasta Sopotu „dla osób zajmujących się twórczością artystyczną”
> nominacja do nagrody Muzy Sopotu
2012 finalistka Gdańskich Biennale Sztuki
2015

Nagroda Rektora ASP II stopnia, „za rozwijanie swojej artystycznej kreacji i liczne wystawy, instalacje”
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“Nine years ago I realised that food could be a fascinating way to continue the trail I have been developing in my artwork for the past 25 years. I have chosen food as a medium for my most recent, still
literally “hot” works constituting a cycle. Food as a medium is filled with meanings, emotions, and
melodrama due to the protocols of food, gastronomic discourse, culinary codes, traditional and innovative cooking technologies.
All that relates to food and its inseparable companions: hunger and fasting, being a matter of custom,
habit, law, formal etiquette, divine ritual, order and prohibition, poison and taboo; having its social
context connected with religious chastity of the Jews, Hindu, Muslims, and its concealed connections
with hygiene and sanitary codes; finally, all that concerns consumption and leftovers. What is an
abundant table in the spotlight, and what is connected with getting rid of the waste and the traces of
the feast, in the places excluded from celebrations.
Cuisine as a part of national identity and language: this is what I use today instead of the usual language of drawing.” (fragm. Anna Królikiewicz )

EDUCATION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE:
eng
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2018

granted the title of Professor /full professor/, Academy of Fine Arts, Gdańsk

2010 Assistant Professor /second level doctoral degree/, running a Drawing Studio
at The Academy of Fine Arts, Gdańsk
2013-2018

Visiting Professor at the School of Form, Poznań, Poland

2009, 2010

Visiting Professor at the Accademia di Belle Arti Pietro Vanucci, Perugia and Accademia
di Belle Arti di Brera, Milano , lectures: ”The Space in Between”, “Meditation
on Mask/Portrait”

2001/2002 Visiting Instructor at the Department of Art, Design and
2002/2003 Architecture, Bilkent University, Ankara, Turkey, courses: Composition in Drawing, Illustration,
Visual Perception and Colour, Special Problems in Drawing

2000

granted the title of PhD, Academy of Fine Arts, Gdańsk

1993

graduated with a Distinguished Diploma from the Academy of Fine Arts, Gdańsk,
M.A /Painting/, June 1993

EXHIBITIONS
1993 “Drawings”, solo exhibition, Żak Gallery, Gdańsk, Poland
> “Drawings”, post-competition exhibition, Warsaw, Poland
1994
>
>
>

“Drawings”, Lectures Hall Technical University, Gdańsk, Poland
“Paintings”, Theater Lobby, Gdynia, Poland
“Paintings”, diploma show, Promocje’93, PGS Legnica, Poland
“Paintings”, solo exhibition, Gdańsk, Poland

CURRICULUM VITAE

Born in February 1970. Professor, works at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, Poland, obtained
a Master’s Degree at the Department of Paniting in 1993. She runs the studio of drawing “Figuration/
Object” at the Academy and she conducts a course “Shape of Taste” at the School of Form in Poznan,
Poland. Between 2001 and 2003
she taught in several studios at the Department of Fine Arts and Department of Graphic Design at
the Bilkent University in Ankara, Turkey. In 2008 and 2009 she delivered lectures at the Accademia
di belle arti Piertro Vanucci in Peurgia and at the Accademia di belle Arti in Milan. She is devoted to
monumental drawings and installations, she writes and publishes as well - her monograph is going
to be released in October 2019. She participated in many group exhibitions, had a lot of solo shows:
she showed her works at galleries in New York, Istambul, Ankara, Kiel, Brussels, Polish theaters in
Poznan and Cracow, Praque Quadrennial, but also at an abandoned butcher’s shop in her hometown
Sopot, Carthusian’s refectory, demolished florist’s shop, and in the woods. She is interested in all the
aspects concerning human body and fragility of memory, her recent works deal with the issues of
physiology of taste, language of senses and synesthesia.

1992-2010 Assistant at the Drawing Studio, Painting Department, Academy of Fine Arts, Gdańsk

1995 “Monody”, solo exhibition, Small Armory House, Gdańsk, Poland
> “Tabula Rasa”, object “Amoremorte”, Kiel, Germany
> “Tabula Inna Rasa”, object “Amoremorte”, St. John Church, Gdańsk, Poland
1996 “The Apparel of His”, textile, solo exhibition, St. Bartholomieu Church,
Gdańsk, Poland
> “Amoremorte”, solo exhibition, Old City Town Hall Gallery, Gdańsk, Poland
> “Lato, Lato”, untitled object, SFINKS Foundation Gallery, Gdańsk, Poland
> “The Apparel of His”, Furament ‘96, Brussels, Belgium
> “Docendo Discimus”, ASP, Gdańsk, Poland
> “For Sale”, SARP Gallery, Gdańsk, Poland
1997 “Drawing”, drawing “Mrs Puddle”, Nowa Oficyna, Gdańsk
> Realisation of anatomical drawings for doctor Jankau’s PhD dissertation: “Anatomical evaluation
Rof chosen figures from the Hans Memling’s masterpiece Last Judgement”
> solo show of anatomical drawings connected with dr Jankau’s book, Galeria Literacka,
Gdańsk, Poland
			
1998 “Spaces of Pleasure,” object “Amoremorte” The Center for Curatorial Studies, Bard College,
Annandale, NY, USA

eng
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1999 “Absence”, solo exhibition, SFINKS Foundation Gallery, Sopot, Poland
> “Time”, Nowa Oficyna , Gdańsk, Poland
> “The Portrait of Herself”, SFINKS Foundation Gallery, Sopot, Poland
2000
>
>
>
>
>

“Museum of Curiosity”, SFINKS Foundation Gallery, group exhibition, Sopot, Poland
PhD dissertation, solo exhibition, ASP, Gdańsk, Poland
“Gdańsk bliżej sztuki, Oliwa bliżej Gdańska”, Gdańsk
“Touch”, untitled drawing, University of Southern Maine Art. Gallery, Gorham, USA
First International Drawing Competition, post-competition exhibition, Wroclaw, Poland
Open Gallery, This is not a love song, billboard in public space, AMS/State Galllery project,
Sopot, Poland

A nna K rólikiewic z
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ANNA TERESA KRÓLIKIEWICZ

2003
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

“The Art of the City”, billboard, Łaźnia, Center of Contemporary Art, Gdańsk, Poland
“Exhibition 0002”, Goethe Institute, Ankara,Turkey
“Public /Re:Collections”, Łaźnia Center of Contemporary Art, Gdańsk, Poland
“Six Mythologies,” Kesif Gallery, Ankara, Turkey
“Museum of Curiosity”, Sfinks Gallery, Sopot, Poland
“Tradition and the Present Day”, National Museum, Gdańsk, Poland
“Nothing”, Aneri Gallery, Gdańsk, Poland
“Museum of Curiosity”, St John Church, The Baltic Sea Culture Center, Gdańsk, Poland
“Memory and Participation”, drawings, National Museum, Gdańsk billboard presentation,
Open Gallery Project of AMS Advertising agency and State Gallery in Sopot, Poland
“Biomerty”, solo exhibition, Fi Center/ private space/, Gdańsk, Poland
“Street of Art”, Femina Art Foundation, Sopot, Poland
“Gdańsk in Poznań”, drawings, Grażyna Kulczyk Art Foundation, Stary Browar, Poznań, Poland
“Artists for 15th Anniversary of Sfinks Foundation”, “Bloodmemory”. Sfinks Gallery,
Sopot, Poland

2007 “Six Pictures, Seven at Most”, solo exhibition, drawings, PGR Art, Kolonia Artystów,
Gdańsk Shipyard
> “Pictures, Drawings, Photos”, National Gallery artists in Naestved Gallery, Denmark

eng
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2008
2009
2010
>
>

“In”, Art Center, Tczew, Poland
“Biometry”, solo exhibition, XIVc. Kartusian’s Refectory, Kartuzy, Poland
“Six Pictures, Seven at Most”, solo show, Academy of Fine Arts, Gdańsk, Poland
“Flower, Stalk, Leaf”, two-day culinary performance, Od Do Gallery, Gdynia, Poland
“From Gdańsk to Istanbul”, Cumhuryiet Muzesi, Istambuł, Turkey

2011
>
>
>

“Flesh Flavour Frost”, solo show, ARTLOOP Festival, object, artist’s studio, Sopot
“100 lecie ZPAP”, drawing, State City Gallery, Sopot, Poland
“Sopot, Artists’ Street”, video “In order of Appearance”, public space, Sopot, Poland
“Artyści na XX lecie Sfinksa”, Sfinks Gallery, Sopot, Poland

2012
>
>
>
>
>

“Incredible Stories I”,object, woods near Gdańsk, Poland
Narrations Festival 2012 Art Thou gone beloved Ghost, THE TABLE, object, Gdańsk, Poland
“Anna and Wolves”, solo show, installation, the Night of Museums, Od Do Gallery, Gdynia, Poland
Streetwaves Festival, “Drugstore”, installation, Gdańsk, Poland
“Incredible Stories IV”, object, woods near Gdańsk, Poland
“Around the Image”, object “This is the Time, and this is the Record of the Time”, EL Gallery, 		
Elbląg, Poland
> “Gdańsk Biennale of Art”, object “This is the Time, and this is the Record of the Time”,

2013 “Znikający Klub”, installation Wallflowers, site specific, the abandoned building of Nurses’ School,
> Gdańsk, Poland
> Museum of Curiosities, the European Night of Museums, installation “How Much Sugar?”, SFINKS,
Berger’s Villa, Sopot, Poland
> Exhibition of tutors employed at the Faculty of Painting, Art Gallery at Dwór Karwacjanów,
Gorlitz, Poland
> Artloop Festival “MIND THE GAP”, a series of 3 site specific installations and interventions in public
space “States of Matter”, Sopot, Poland
> “ABSOLUTES”, solo show, Narrations Festival 2013 UNEARTHING DELIGHTS/ Odkrywanie 		
Zachwyca, Gdańsk City Gallery, Gdańsk, Poland
> “Spring Time Clock”, object, animation, Polish Television, Warsaw, Poland

CURRICULUM VITAE

2002 “Die Kunst Ist Weiblich”, drawings from the “Absence” series, Exhibition Hall, Gifhorn, Germany
> “Die Kunst Ist Weiblich”, drawings from the “Absence” series, Galerie Mesaoo Wrede,
Hamburg, Germany
> “Artists for 10th Anniversary of Sfinks Foundation”, Sfinks Gallery, Sopot, Poland
> “Wizja Lokalna, Pokolenie 1970”, “Bloodmemory”, Sfinks Gallery, Sopot, Poland
> “ZAN”, untitled drawing, Exhibition Hall, Bilkent University, Ankara, Turkey

> Gdańsk City Gallery, Gdańsk, Poland
“Large Scale Painting”, drawing, Gdynia Film Festival, Galeria Od Do, Gdynia, Poland

2014 The Lublin Night of Culture, “ABSOLUTES”, installation, the XVII c. historical building of Vettler’s
Brewery, Lublin, Poland
> DOM/ HOME, Królikiewicz, Lubos, Malik, Martin, Orzechowska, Wójcik, “Elsewhere”, objects + performance, feat. Anna Steller, Palm House in Oliwski Park, Gdańsk Oliwa, Poland
2015 “North-South”, objects “Elsewhere”, Wilson Shaft (Szyb Wilsona), Katowice, Poland
> “Awakening Gdańsk”, culinary intervention INK, Double Decker Curators, Gdańsk, Poland
> “Alternativa - Vernacular” Festival of Contemporary Art ISW Wyspa / Alternativa Foundation, 		
“Simple Traces” textile, Gdańsk Shipyard, hall B90, Gdańsk, Poland
> 13 Praque Quadrennial, performance and intervention “The Wedding that Was Not”, Bethlehem
Chapel, Prague, Czech Republic
> Artboom Festival “Transformation of Countryside into a City”, site-specific installation “Honey Moon”,
Dom Zwierzyniecki, Kraków, Poland
> “Metaphor and Reality”, 70th anniversary of the Academy of Fine Arts, object “Elsewhere”,
Gdańsk, Poland
2016 “North-South”, objects, Armory of Art, Academy of Fine Arts, Gdańsk, Poland
> “All That Does Not Exist, but One Can Imagine It Will”, untitled object, Gdańsk City Gallery,
Gdańsk, Poland
> “Museum of Curiosities”, Sfinks Foundation, edible objects, “I love it when You eat it”, Sopot,Poland
> “Close Strangers” Festival, “The Commonwealth of Senses”, objects “Mnemosyne”, Polish Theatre
Poznań, Poland
> “Long Circulation. 24 H”, objects, installation, synaesthetic experience, “Boreas”, Helena 		
Modrzejewska National Old Theater, Kraków, Poland
> “Friends from the Seaside”, installation “A Tale of a Girl who Bled the Capitan out with
a Meat Cutting Knife”, European Capital of Culture, Coalition of Cities,Wroclaw, Poland
> “Sweet”, exhibition after the Summer Jam Symposium, object “How Much Sugar?”, ABC Gallery,
Poznań, Poland
> “This View has a Potential”, object and textile “Simple traces”, State Gallery of Art, Katowice
City of Gardens, Katowice, Poland
> “Fete Funebre”, installation “A Tale of a Girl who Bled the Capitan out with a Meat Cutting Knife”,
Armory of Art, Academy of Fine Arts Gdańsk, Poland
2017 “#libary”, object “Limescale”, ZAMEK Culture Centre, Poznań, Poland
> “Lady Gastronomettes”, object “Tears Flavour Frost”, Nuremberg House, Krakow, Poland

eng
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2001 “Love”, solo exhibition, State Gallery, Sopot, Poland
> “Persistence”, EL Gallery, Elblag, Poland
> “Women’s Town”, drawings, Feminine Art Festival, Centralny Dom Qltury, Warsaw, Poland

2019
>
>

eng
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>
>
>
>
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>

scenography for the play “The St. Bartholomew Night” (“Bartholomäusnacht”), Theater Freiburg,
Freiburg, Germany
exhibition presenting flags prepared as part of the campaign “One Hundred Flags for the Centenary
of Women’s Receiving Electoral Rights”, textile “Body Flag”, Awangarda Gallery, Wrocław
exhibition presenting flags prepared as part of the campaign “One Hundred Flags for the Centenary
of Women’s Receiving Electoral Rights”, textile “Body Flag”, Central Museum of Textiles, Łódź
“Sparkling Powder. Does it Ring the Bell?”, solo exhibition, Tajna Galeria, Gdańsk, intervention
“Is There a Black Chef Here?”, Night of Wrzeszcz, the European Night of Museums, Gdańsk, Poland
“On the Road- Continents”, photography series “Trivia”, Kashubian Philharmonic
in Wejherowo, Poland
“THE LAND OF BAKED GINGS”, installation “Janowska Collection”, ABC Gallery, Poznań, Poland
“Collection under Construction”, textile “Simple Traces”, and drawings “Notes”, NOMUS New
Museum of Art, The National Museum Department, Gdańsk
“off a ceiling, off an oak tree, off a carrot”, solo exhibition accompanied by the release of the
artist’s monograph “Interlanguage”, PGS Sopot /State Gallery of Art in Sopot/, Poland

AWARDS:
1992 Second Prize, All-Polish Drawing Competition “Together or Apart”, Academy of Fine Arts in Warsaw
1993 Second Prize, Academy of Fine Arts in Gdańsk Competition
1995 Rector’s Award for Didactic Work

Rector’s Award for Didactic and Artistic Achievements
Rector’s Award for Artistic Achievements
Scholarship of the President of the City of Sopot “for those creating art”
nominated for the Sopot Muse Prize
finalist of the Gdańsk Biennale of Art

2015 The Academy of Fine Arts Rector’s Award, second degree, “for developing unique artistic creation,
and for numerous exhibitions and installations”
2018 Award of the President of the City of Gdańsk, “for 25 years of artistic work and accomplishments”
2019 The City of Sopot Scholarship
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