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NIE SIOSTRZAŃSTWO A PRZYJAŹŃ.
ODBICIA IZABELLI GUSTOWSKIEJ
I KRYSTYNY PIOTROWSKIEJ

W lutym 1978 roku w SR]QDĔskim BWA otwarto wystawĊ Trzy kobiety. Ania Bednarczuk, Iza
Gustowska, Krynia Piotrowska (6–23 lutego 1978). ZosWDáD ona przygotowana wspólnie przez wysWDZLDMąFH
artystki, prywatnie NROHĪDQNL Wszystkie E\á\ PáRG\PL absolwentkami 3DĔVWZRZHM W\ĪV]HM 6]NRá\
Sztuk PlasW\F]Q\FK w Poznaniu, a Gwie pierwsze prDFRwDá\ wWHG\ na tej XF]HOQL Po ODWDFK Piotrowska
wyjaĞQLDáD „stwierG]Lá\Ğmy, ĪH poruszamy sLĊ w ]XSHáQLH innej WHPDW\FH QLĪ panowie i FKFLDá\Ğmy jakoĞ
WĊ nas]ą wsSyOQRWĊ XGRNXPHQWRwDü przez WĊ wystawĊ”1 ZaprezentowDáy one wteG\ prDFH, które moĪna
potraktowDü jako autoportretowe. W\FKRG]ąF RG fotogra¿F]Q\FK wizerunków siebie, proponowDá\ reÀeksMĊ
QDG WRĪsamoĞFLą w której wDĪQ\P elementem E\áD FRG]LHQQRĞü GRĞwLDGF]DQD przez NRELHFy. PrDFXMąFD
w tkaninie %HGQDrF]XN SRND]DáD na pr]\NáDG KartĊ choroby, w której interesowDá Mą ÄWHFKQLF]Q\´ zapis
fXQNFMRQRwania FLDáD zestawiony z wizerunkiem twarzy. Piotrowska zaprezentowDáD PLĊG]\ innymi prDFH
GRW\F]ąFH sposobu postrzegania twarzy, jak Rekonstrukcje z 1977 roku. Gustowska zaĞ porus]\áD temat (nie)
VWDELOQRĞFLVZRMHJRZL]HUXQNXQDSU]\NáDGZ Zmieniam siĊF]\ Zobacz mnie w czerwieni, obie z 1978 roku.
Trzy kobiety sWDáy sLĊ punktem wyjĞFLD GR GZyFK Fykli wystaw organizowanyFK ZáDĞFLZLH GR G]LĞ –
Odbicia i Spotkania–ObecnoĞü. Spotkania–ObecnoĞü to eksSR]\FMH przegotowywane przez ,]DEHOOĊ GustowsNą
SRF]ąWNRwo z KrysW\Qą PiotrowsNą  na NWyU\FK pokazuje ona G]iHáD swoje i zapros]RQ\FK przez siebie kobiet.2
Odbicia zaĞ – którymi ]DMPĊ sLĊ w tym teNĞFLH – to eksSR]\FMH na NWyU\FK Gustowska i Piotrowska SUH]HQWXMą
tylko swoje SUDFH.3 Pierwsza wystawa z tego Fyklu PLDáD miejsFH w Krakowie w Galerii 0Dá\ Rynek w 1980
URNX=PRLFKUR]PyZ]RELHPD DUW\VWNDPLZ\QLNDĪHQLHVWDQRZiáDRQDĞZLDGRPHJRUR]SRF]ĊFLDZVSyáSUDF\
wystawiennLF]HM. Zaproszenie zres]Wą sugeruje, ĪH byáy to GZie równolegáH wystawy iQG\ZiGXalne, a nie
jeGQa wspólna.4 InDF]HM wygOąGDáD sytuDFMD w wypaGNX wystawy zorganizowanej w 1985 roku w Warszawie
w stoáHF]nym BWA Pokaz, JGzie juĪ na zaproszeniu i w uloWFH wyGDü byáo wyrDĨnie, ĪH to wspólna wystawa,
opatrzona tytuáHP Odbicia. Kolejne ekspozyFMH z tego Fyklu to Odbicia II – Izabella Gustowska, Krystyna
Piotrowska, Galeria Nyköping, Nyköping, 1986, Print and Video works: Izabella Gustowska, Krystyna
Piotrowska, Fine Art BuilGing Gallery – University of Alberta, EGmonton, 1989, Återspegling. Izabella Gustowsk,
Krystyna Piotrowska, KunstKalle, LXQG 1994, Odbicia VI – Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska, Galeria
ArtNEWmeGia, Warszawa, 2011.5
Oba Fykle wystaw moĪna postrzegDü w rHODFML GR G]LDáDĔ artystek, ale WHĪ kuratorek i NU\W\F]HN
na r]HF] sztuki kobiet rozwijane w ĞZLHFLH artystyF]nym RG poFząWku lat sieGemGziesLąWyFK w GXĪHM mierze
SRG wpáywem ruFKX kobiet F]y iGei feministyF]nyFK Niezwykle waĪQ\P LFK aspektem E\á RG SRF]ąWNX
wspólnotowy FKarakter. KluF]owa sWDáD sLĊ iGea siostrzaĔVtwa, rozumiana jako „rHODFMD bliVNRĞFL i poF]uFLD
wLĊ]L PLĊGzy kobietami niespokrewnionymi ze sobą, RGV\áDMąFD Go wspólnoty GRĞZiaGF]HĔ wynikDMąFyFK
z faktu byFLD kobLHWą´.6 MLDáD byü ona pr]HFLwwagą Gla braterstwa – GRminuMąFHM w ]DFKRGnim ĞZLHFLH ZLĊ]L
PLĊGzy PĊĪF]yznami, EXGRZanyFK i w]PDFnianyFK w zbiorowyFK GziaáDQLDFK WLĊ]L na NWyU\FK oparte
jest nowoF]Hsne poMĊFLH naURGX i sposób jego funkFMonowania.7 WspólnotowoĞü kobiet PLDáD i ma, stanowLü
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Trzy kobiety. Ania Bednarczuk, Iza Gustowska,
Krynia Piotrowska, BWA Poznań, 1978. Okładka
broszury. Archiwum I. Gustowskiej.
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Odbicia. Izabella Gustowska, Krystyna
Piotrowska, broszura, Galeria Pokaz,
Warszawa 1985. Archiwum I. Gustowskiej.

Återspegling. Izabella Gustowska, Krystyna
Piotrowska, Kunsthalle Lund, 1994. Archiwum K.
Piotrowskiej.

Odbicia VI. Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska,
Galeria ArtNewMedia, Warszawa, 2011.
Fot. Krystyna Piotrowska.
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SRGVWDZĊGODDOWHUQDW\ZQHJRSRU]ąGNXZNWyU\PSHUVSHNW\ZDNRELHWLLFKSRWU]HE\E\á\E\XZ]JOĊGQLDQH&R
UyZQLHZDĪQHZLĊ]LPLĊG]\NRELHWDPLSRVWU]HJDQRMDNRZ]PDFQLDMąFHLZ\]ZDODMąFHGODSRMHG\QF]\FKNRELHW
ELRUąF\FKXG]LDáZHZVSyOQ\FKLQLFMDW\ZDFK
']LDáDQLD *XVWRZVNLHM L 3LRWURZVNLHM SRWHP VDPHM *XVWRZVNLHM SROHJDMąFH QD RUJDQL]DFML Z\VWDZ
V]WXNL NRELHW ± SpotkaĔ–ObecnoĞci ± SRND]XMą SDUDGRNVDOQLH ĪH ZVSyOQRWRZH G]LDáDQLD NRELHW R WDNLP
FKDUDNWHU]HZ3ROVFHVLĊQLHUR]ZLMDá\&RSUDZGDDUW\VWNDNRQVHNZHQWQLHUHDOL]RZDáDWHQSURMHNWSROHJDMąF\
QDWZRU]HQLXSU]HVWU]HQLGODV]WXNLNRELHWLDUW\VWHNDWHFKĊWQLHEUDá\ZQLPXG]LDá1LH]DRZRFRZDáRWRMHGQDN
VWZRU]HQLHPZVSyOQRW\SU]H]NWyUąUR]XPLHPWXWDMJUXSĊDUW\VWHNZVSyáSUDFXMąF\FK]VREąLSRGHMPXMąF\FK
ZVSyOQH LQLFMDW\Z\ 7HQ F\NO Z\VWDZ SR]RVWDá G]LDáDQLHP MHGQHM NRELHW\ SRF]ąWNRZR SU]\ Sztuce kobiet
ZURNXGZyFK NWyUDWZRU]\áDLQQ\PDUW\VWNRPPRĪOLZRĞüZ\VWDZLDQLDDOHLVSRWNDQLD-HMLQLFMDW\ZD
MHGQDNQLHE\áDSRGFKZ\W\ZDQDSU]H]XF]HVWQLF]NLLUR]ZLMDQD:Z\SRZLHG]LDFK*XVWRZVNLHMQLHSRMDZLDMą
VLĊ XZDJL GRW\F]ąFH WHJR MDNLH PLDá\E\ E\ü VNXWNL VSRWNDQLD 6NXSLD VLĊ RQD UDF]HM QD MHJR SU]\F]\QLH
MDNR ĨUyGáR SRGDMąF ]DREVHUZRZDQH SU]H] VLHELH SRGRELHĔVWZR GRĞZLDGF]HĔ NRELHW LFK ZUDĪOLZRĞFL
QLH]DOHĪQLHRGUyĪQLFPLĊG]\NRQNUHWQ\PLNRELHWDPL5yZQRF]HĞQLHWDDUW\VWNDLNXUDWRUND]DZV]HVWDZLDáD
QDLQG\ZLGXDOQRĞü]DSURV]RQ\FKSU]H]VLHELHWZyUF]\Ĕ%\üPRĪHZáDĞQLHWRDNFHQWRZDQLHMHGQRVWNRZRĞFL
ZSRáąF]HQLX]EUDNLHPMDVQRRNUHĞORQ\FKZVSyOQ\FKFHOyZ]DUyZQRX*XVWRZNVLHMMDNLLQQ\FKDUW\VWHNMHVW
MHGQą]SU]\F]\QEUDNXXNV]WDáWRZDQLDĞURGRZLVNDáąF]ąFHJRDUW\VWNLLFKZVSyOQRW\ZREUĊELHĞZLDWDV]WXNL
7DNDSRVWDZD]QDMGXMHZ\MDĞQLHQLHZGLDJQR]DFKVRFMRORJyZGRW\F]ąF\FKSROVNLHJRVSRáHF]HĔVWZD
: RSXEOLNRZDQ\P Z  URNX WHNĞFLH Ä6\VWHP ZDUWRĞFL VSRáHF]HĔVWZD SROVNLHJR´ 6WHIDQ 1RZDN SLVDá
R LVWQLHMąFHM Z 3ROVFH ÄSUyĪQL VRFMRORJLF]QHM´ ] SXQNWX ZLG]HQLD LGHQW\¿NDFML OXG]L L LFK HPRFMRQDOQHJR
]DDQJDĪRZDQLD 8ZDĪDá ĪH SRF]XFLH JUXSRZHM ZLĊ]L L LGHQW\¿NDFML PRĪQD GRVWU]HF QD GZyFK SR]LRPDFK
PDNUR±QDURGRZHMZVSyOQRW\LPLNUR±ÄJUXSSLHUZRWQ\FK´ URG]LQLJUXSRSDUW\FKQDSU]\MDĨQL 0LĊG]\QLPL
QLHUR]ZLMDá\VLĊLQQHSRĞUHGQLHIRUP\Ī\FLDVSRáHF]QHJRDQLVSRQWDQLF]QH]DFKRZDQLDVSRáHF]QHDQLVLOQH
UXFK\VSRáHF]QH1LHWZLHUG]LRQ±FRZDĪQH±ĪHQLHLVWQLDá\VWUXNWXU\VSRáHF]QHSRĞUHGQLHDOHĪHVLĊ]QLPLQLH
LGHQW\¿NRZDQRQLHP\ĞODQRRVRELHÄP\´'REU\PSU]\NáDGHPWDNLHMSRĞUHGQLHMIRUP\L QLH LGHQW\¿NDFML
]QLąVąZáDĞQLHZ\VWDZ\ObecnoĞci–Spotkania
 :W\PĞZLHWOHF\NOZVSyOQ\FKZ\VWDZ*XVWRZVNLHML3LRWURZVNLHM±Odbiü ±MDZLVLĊMDNRDOWHUQDW\ZD
ĞFLHĪNDEXGRZDQLDZVSyOQRW\NRELHWZREUĊELHĞZLDWDV]WXNL%\üPRĪHMHG\QDPRĪOLZDZĞZLHWOHSU]\ZRáDQ\FK
UR]ZDĪDĔ IRUPD ZVSyáSUDF\ PLĊG]\ DUW\VWNDPL Z 3ROVFH ER RSDUWD QD SU]\MDĨQL -DN SLVDá 1RZDN JUXS\
RSDUWHQDSU]\MDĨQLQDOHĪDá\GRW\FKSLHUZRWQ\FKRERNURG]LQ\ZNWyU\FKGRFKRG]LáRGRVLOQHMHPRFMRQDOQHM
LGHQW\¿NDFML
 1DSU]\MDĨĔMDNRQDSRGVWDZĊZVSyOQ\FKSU]HGVLĊZ]LĊü*XVWRZVNLHML3LRWURZVNLHM]ZUyFRQRXZDJĊ
V]\ENR7HNVWNXUDWRUNLOdbiü]RUJDQL]RZDQ\FKZURNXZZDUV]DZVNLP%:$6áDZNL:LHU]FKRZVNLHM
]DF]\QD VLĊ RG VáyZ Ä7D Z\VWDZD MHVW ĞZLDGHFWZHP SU]\MDĨQL´ $XWRUND VWZLHUG]D ĪH PRĪQD E\ VLĊ
VSRG]LHZDüZSá\ZyZL]DSRĪ\F]HĔDOHDUW\VWNLVąVDPRG]LHOQHL]GXĪąVDPRZLHG]ą:GDOV]HMF]ĊĞFLWHNVWX
NDĪGHM]QLFKSRĞZLĊFRQ\MHVWRVREQ\DNDSLW&DáRĞüNRĔF]\VLĊVWZLHUG]HQLHPÄ1DSU]\NáDG]LHRVWDWQLFKSUDF
REXDUW\VWHNPRĪQDGRVWU]HFĪHLFKRGPLHQQRĞüSRVLDGDMHGQDNSHZQHEDUG]RJáĊERNLHSRZLQRZDFWZRàąF]\
MH SRGREQH UR]XPLHQLH JáyZQ\FK SUREOHPyZ DUW\VW\F]Q\FK L VWDZLDQLH SRGREQ\FK S\WDĔ FKRü RGSRZLHG]L
Vą UyĪQH:\GDMH VLĊ MHGQDN ĪH SU]\MDĨĔ MHVW GOD RE\GZX ZDĪQ\P GRĞZLDGF]HQLHP ZHZQĊWU]Q\P R GXĪ\P
ZSá\ZLHQDFKDUDNWHUWZyUF]RĞFL2EHFQLHSU]\MDĨĔZHV]áDZQRZąID]Ċ.U\VW\QD]QDOD]áDVLĊSR]DJUDQLFDPL
NUDMXFRG]LHQQ\NRQWDNWSU]HVWDáE\üPRĪOLZ\3R]RVWDá\OLVW\´2VWDWQLDXZDJDMHVWRGQLHVLHQLHPGRZ\MD]GX
3LRWURZVNLHM]PĊĪHPGR6]ZHFMLZURNX
3RQLĪHMWHJRZSURZDG]HQLD]DPLHV]F]RQH]RVWDá\ZGZyFKNROXPQDFKWHNVW\DUW\VWHN6ąRQHQDSLVDQH
RGUĊF]QLHDWHNVWNXUDWRUNLPDV]\QRZRFRZ]PDFQLDRGQLHVLHQLDGRSU\ZDWQHJRZ\PLDUXUHODFMLPLĊG]\QLPL
3LRWURZVNDSLV]HSU]HGHZV]\VWNLPR]DSDPLĊW\ZDQLXFKZLODOHQLHGRSUHF\]RZXMHRMDNLHPRPHQW\FKRG]L
1LHNLHUXMHWHĪZ\SRZLHG]LGRNRJRĞNRQNUHWQHJR.RPHQWXMHVZRMHSUDFHSLV]ąFPLĊG]\LQQ\PLÄERLLustraWR
R]DWU]\PDQLXFKZLOLWHMQLFQLH]QDF]ąFHMZUR]P\ĞOQ\PJU\PDVLH´3RZ\MHĨG]LHGR6]ZHFMLSRMDZLáVLĊZMHM
WZyUF]RĞFLSUREOHPSDPLĊFLUHODFML]OXGĨPLQD]QDF]RQHMRGGDOHQLHP*XVWRZVNDSLV]HWHĪRGRĞZLDGF]DQLX
UHODFMLDOHEDUG]LHMEH]SRĞUHGQLRZáDĞQLHRQLFKGZyFKLV\WXDFMLZMDNLHMVLĊ]QDOD]á\:VZRMHMZ\SRZLHG]L
]ZUDFDVLĊZSURVWGR3LRWURZVNLHMÄ:ROĊMXĪMDNG]ZRQLV]LS\WDV]PQLHRU\VXQNLNWyUHZLG]LDáDĞSU]HG
PLHVLąFDPL NWyUH QD SHZQR Vą MXĪ ]XSHáQLH LQQH DOH ZLHP LQWXLF\MQLH ĪH SRZLQQDP &L SRZLHG]LHü ĪHE\Ğ
]URELáDPRFQHNUHVNLERWRMHVWWDNLQRZ\URG]DMG\QDPLNLNWyU\MHVWZ7RELHRGF]DVXZ\MD]GXLNWyU\SHZQLH
PXVLDáHNVSORGRZDü.´
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Ten element dialogiczny obecny w liĞcie Gustowskiej i jego brak u Piotrowskiej, RGSRZLDGDMą
sposobowi, w jaki temat ich relacji jest obecny w ich sztuce. U*XVWRZVNLHMUHODFMDPLĊG]\W\PLNRELHWDPLMHVW
podejmowana wprost, na przykáDd w pracy zatytuáowanej BliĨniaczoĞü z wyboru (1981). To dyptyk, w którego
kDĪdej F]ĊĞci mamy do czynienia z przedstawieniem zdMĊFLD siedząFych obok siebie dwóch artystek. ZosWDáy
one w pewnym sensie pomieszane poprzez nDáoĪHnie na twarze – przy uĪyciu ĞURGNyZ gra¿cznych – masek
PDMąFych forPĊ twarzy tej drugiej. Praca ta nDOHĪy do cyklu WzglĊdne cechy podobieĔstwa tworzonego przez
Gustowską od 1979 do 1990 roku, którego bohaterkami są same kobiety, a tematem bardzo F]Ċsto jest relacja
PLĊdzy nimi. Punktem wyjĞcia byáo zainteresowanie bOLĨniactwem, czy jak pisDáD artystka „przewrotQRĞü
samej natury, proponuMąFHM »zdublowany obiekt«, pozornie idealne w warstwie wizualnej kopie”.14 Stopniowo
Gustowska przesWDáD skupLDü uwagĊ na tych kobietach, które powią]Dne są wLĊ]DPL krwi i ponadto cechami
zewnĊWrznymi, a przeniosáD Mą na bliVNRĞü, pokrewieĔVtwo z wyboru. Piotrowska zarówno w liĞcie, jak i w sztuce,
wydaje sLĊ bardziej SRZĞFLągliwa w opowiadaniu o relacjach z innymi. Nie widDü WHĪ u niej zainteresowania
siostrzaĔVtwem, powLą]Dniem, czy to wynikDMąFym z relacji krwi, czy opartym na czymĞ innym. Jej wczesne
prace są gáównie autoportretowe. Pojawia sLĊ na nich jednak niekiedy Gustowska, jak na przykáDd w Albumie
1 z 1980 roku. W jednym z wywiadów Piotrowska mówLáD „W mojej pracy nie interesuje mnie psychologia
portretu [, a] twarz zobaczona w lustrze, utrwalona na zdMĊFLu, zapDPLĊWDna”.15 To ZáDĞQLH w taki sposób, jako
odnos]ąFH sLĊ do (nie)obecQRĞci drugiego F]áowieka moĪna postrzegDü jej portrety Gustowskiej.
Do kolejnej wspólnej wystawy Gustowskiej i Piotrowskiej dos]áo rok póĨniej. Odbicia II ]RVWDá\
zorganizowane w miejskiej Galerii Nyköping w miejscRZRĞci Nyköping w Szwecji w 1986 roku. Powtórzenie
tytuáu i dodanie kolejnej liczby por]ądkowej wyrDĨnie wskazuje na rozpoF]ĊFLH postrzegania wspólnych wystaw
jako swego rodzaju cyklu. WDĪnym aspektem jest jego realizowanie mimo zmienLDMąFych sLĊ okoliczQRĞci
Ī\FLRZ\FKLZUyĪQ\FKV\WXDFMDFKZ\QLNDMąF\FK]QDGDU]DMąF\FKsLĊRND]ML3LHUZV]HZVSyOQHZ\VWDZ\± Trzy
kobiety i ekspozyFMĊ w Krakowie – zrealizowDáy w czasie, kiedy obie mieV]NDá\ w Poznaniu i PLDá\ siebie
niejako pod rĊką. Wystawa w Warszawie w 1985 roku powsWDáD juĪ w czasie, kiedy Piotrowska przebywDáD
na emigracji i, jak pisDáDP, w duĪym stopniu sLĊ do tego odnosiáD. Przy kolejnej ekspozycji – zorganizowanej
rok póĨniej w Nyköping – Piotrowska wysWąpLáD w roli swego rodzaju gospodyni. Po wyMHĨdzie z sukcesem
wypracowywDáD sobie dobrą pozyFMĊ na szwedzkiej scenie artystycznej. Kiedy GRVWDáD SURSR]\FMĊ wystawy,
zaprosLáD Gustowską, by wraz z nLą pokD]Dü swoje prace. Odwrotna sytuacja nasWąpLáD trzy lata póĨniej, kiedy
Gustowska przebywDáD na stypendium w Edmonton w Kanadzie. PostarDáD sLĊ, ĪHby na pobyt rezydencjalny
przejechDáD tam w tym czasie WHĪ Piotrowska. ZaaranĪowano w Fine Art Building Gallery na University of Alberta
ich wspólną ekspozyFMĊ Print and Video works: Izabella Gustowska, Krystyna Piotrowska (obok zaplanowanej
od dawna indywidualnej wystawy prac Gustowskiej). Ten transnarodowy charakter ich wspólnych wystaw
jest wart odnotowania, bo pokazuje, ĪH inicjatywy te nie byáy zwLą]Dne z ĪDdnym konkretnym miejscem czy
ĞURGRZiskiem. Swoje Ĩródáo PLDáy w relacji – przyMDĨni – PLĊdzy artystkami, które dąĪyáy do tego, by wspólnie
SRND]\ZDüVZRMHSUDFH
Kolejna wspólna ekspozycja PLDáD miejsce ponownie w Szwecji, w Kunsthalle w Lund, na SU]HáRPLH
1994/1995 roku. Artystki kolejny raz uĪyáy tytuáu Odbicia i w katalogu poĞZLĊFLá\ sporo uwagi temu SRMĊFLX
T\WXáRwe Odbicia GRW\F]\ü PLDá\ w GXĪHM mierze podwójnoĞci, która interesowDáD je wáDĞciwie od SRF]ąWNX
ich G]LDáDOQRĞci artystycznej. PodwójnoĞci GRW\F]ąFHM w wypadku Piotrowskiej, przede wszystkim twarzy
i jej odbicia, czy to w lustrze, na fotogra¿i, czy jej Ğladu w SDPLĊFL U Gustowskiej SRF]ąWNRwo podwójnoĞü
dotyczyáD zjawiska bOLĨniactwa, o czym juĪ pisDáDP, ale takĪH relacji PLĊdzy rzeczywistRĞFLą a jej rejestrDFMą.
Kwestia relacji PLĊdzy artystkami, czy to w Īyciu, czy w pracach, nie zosWDáD w katalogu tej ekspozycji
poruszona. Podobnie jak w wypadku ulotki z wystawy w 1985 roku, w teNĞcie interpretacyjnym autorstwa
Alicji KĊpiĔVNiej, gdzie kDĪdej z artystek zosWDá SRĞZLĊFony osobny fragment, tutaj jest to wrĊF] osobna strona.
Inaczej jednak nLĪ przy okazji warszawskiej ekspozycji, te fragmenty, które są wspólne nie dotyF]ą obu artystek
i zwLą]ków PLĊdzy nimi, a ogólnie problemu „odbLü´.
Wid]Ċ wyrDĨną zbLHĪQRĞü PLĊdzy katalogiem tej wystawy a tym, który zosWDá przygotowany w 1993 roku
na wystawĊ ObecnoĞü III zorganizowaną w Poznaniu przez Gustowską. Polega ona PLĊdzy innymi po prostu
na tym, ĪH tekst KĊpiĔVNiej zamieszczony w katalogu w Lund ukazDá sLĊ najpierw w poznaĔVNim wydawnictwie.
'RW\F]\áRQWDPVLHGPLXDUW\VWHNELRUąF\FKXG]LDáZMHGQHM]Wr]HFKF]ĊĞFLZ\VWDZ\ ObecnoĞci]DW\WXáRZDQHM
7x1 i PDMąFHM miejsce w BWA ArsenDá. W Lund oczywiĞcie zosWDáy zamieszczone tylko fragmenty SRĞZLĊFone
Gustowskiej i Piotrowskiej. PodobieĔVtwo OHĪy WHĪ jednak, przynajmniej F]ĊĞciowo, w koncepcji. Dla
ObecnoĞci III, podobnie zres]Wą jak i dla poprzednich wystaw z tego cyklu, niezwykle ZDĪQH E\áR SRGNUHĞODQLH
indywidualQRĞci artystek, zaznaczonej zres]Wą w tytule br]PLąFym 7x1. Zarówno na wystawie w Poznaniu, jak
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i w Lund, zaznaczyáo sLĊ ambiwalentne podejĞcie do szeroko rozumianej idei siostrzaĔVtwa – równoczesna chĊü
wspólnego d]LDáDnia i podkreĞlanie odrĊEQRĞci. W historii Odbiü ta ekspozycja stanowi moment pr]Háomowy.
Po wystawie w Lund drogi wystawiennicze Gustowskiej i Piotrowskiej UR]HV]á\ VLĊ Bynajmniej
nie wynikDáo to z braku sukcesu. Wystawa w Lund zosWDáD znakomicie przyMĊWD.16 Nie Z\QLNDáR WHĪ chyba
z tUXGQRĞci we wspóápracy. Piotrowska podkreĞODáD w rozmowie ze mną jej dobrą jaNRĞü, chĊü wzajemnej
pomocy i wsparcia, zauwDĪDną takĪH przez innych i traktowaną jako ewenement.17 Kluczowe E\áR rozchodzenie
sLĊ zainteresowaĔ tematycznych, w coraz mniejszym stopniu w wypadku obu artystek dotyF]ąFym kwestii
odbLü, a takĪH estetyki. Jej zmiana nasWĊpowDáD gáównie u Gustowskiej zainteresowanej wtedy rHODFMą PLĊdzy
rzeczywistRĞci i nierzeczywistRĞFLą, realQRĞFLą i widmem oraz twor]ąFHM juĪ nieomal wyáąF]nie instalacje, potem
projekcje wideo. Piotrowska poF]ąWkowo skupLDáD sLĊ na rozwijaniu swoich technik gra¿cznych, XĪ\ZDMąF ich
do eksploatowania motywu autoportretu i podwojenia portretu. Z czasem, juĪ po powrocie do Polski w 2001
roku, ]DF]ĊáD sLĊgDü po inne media, realizowDü ¿lmy i tworzyü instalacje, takĪH kuratorowDü, a jej gáównym
obszarem tematycznym sWDáD sLĊ toĪsamRĞü i tradycja Īydowska, utracona i odzyskiwana.
Do kolejnej wspólnej wystawy – kolejnych, szóstych juĪ Odbiü – GRV]áR w 2011 roku. Ekspozycja
w ArtNEWmedia w Warszawie PLDáD odmienny charakter od poprzednich. :F]HĞQLHMV]H skupione E\á\
na najnowszych pracach – ta byáD retrospektywą. Nie dwoma osobnymi SU]HJOąGDPL WZyUF]RĞFL NDĪGHM
z artystek, a retrospektywą relacji PLĊdzy nimi; osobistej, ale znajduMąFHM odbicie w sztuce. Kwestia przyMDĨni
zosWDáD podMĊWD wprost po raz pierwszy od warszawskiej ekspozycji w 1985 roku, ale potraktowana jednak
z wLĊkszym nLĪ wtedy dystansem. W opisie wystawy z 2011 roku czytamy: „Artystki áąF]y wieloletnia przyMDĨĔ
ale takĪH trudna do zde¿niowania wLĊĨ w samej ich twórczRĞci. […] Wystawa koncentruje VLĊ ZRNyá SRMĊü
wspólQRĞci, podwójQRĞci, podobieĔVtwa i róĪnic. WLĊkszRĞü prac to autoportrety artystek i prace, w których
portretuMą sLĊ one nawzajem”.18
MoĪna by pójĞü wáDĞQie tym tropem i analizowDü prace, w których artystki Z\NRU]\VWXMą swoje
wizerunki, jako ĞZiadectwo relacji PLĊdzy nimi, zarówno w wymiarze faktogra¿cznym, jak i emocjonalnym.
Dotyczy to takĪH ich nowszych d]LHá. Warto by wskD]Dü choüby na to, ĪH w monumentalnych realizacjach
Gustowskiej (akurat w ArtNEWmedia nie pokazanych), w których przewLMDMą sLĊ liczne kobiety, zawsze jest
miejsce WHĪ dla Piotrowskiej.19 TakĪH Piotrowska wáąF]yáD Gustowską w projekt, w którym wspóápUDFRZDáD
z kobietami – w ¿lmie Jej wáosy – 2011 roku jest jedną z kobiet, której zapOąWuje warkocz.
Bardziej interesuMąFH jest dla mnie jednak tutaj cRĞ innego – charakter ich wspóápracy w ĞZiecie sztuki.
Artystki nigdy nie zrealizowDáy wspólnego d]LHáD. Za ich wspólne prace moĪna by uznDü kolejne Odbicia,
ale one chyba jednak nie podchod]Láy do wystaw jako do projektów artystycznych. To raczej spotkania ich
prac. Temu sáuĪy ustawianie ich obok siebie, zawsze pomieszanych, a nie w osobnych salach, tak, by z sobą
przez jakiĞ czas wspóá–egzystowDáy. Tak jak artystki wspóá–egzystuMą z sobą w ĞZiecie sztuki, nie ukrywDMąF,
ĪH podstawą ich wspólnego w nim d]LDáDnia jest przyMDĨĔ To onaRNUHĞODMHJRFKDUDNWHr.
UĪywDMąF poMĊFLD „wspóá–egzystencja”, odnos]Ċ sLĊ do tego, jak o przyMDĨni pisDá Giorgio Agamben.20
OkreĞlenie NRJRĞ przyjacielem nie jest wedáug niego zwLą]Dne z uznaniem, ĪH nDOHĪy on od grupy podmiotów
o jakiĞ cechach, skáDdDMąFych sLĊ na „przyjaciela”. „Rozpoznanie NRJRĞ jako przyjaciela oznacza niemoĪQRĞü
rozpoznania go jako »cRĞ© Nie moĪna powied]LHü »przyjaciel© tak jak sLĊ mówi »bLDá\© »wáoski© »gorąF\©
– przyMDĨĔ nie jest wáDVQRĞFLą ani jaNRĞFLą podmiotu, a bycie razem przyjacióá nie jest okreĞlone przez
uczestniczenie we wspólnej istocie [substance]”.21 Wspólne wystawy oparte na przyMDĨni są w tym ĞZietle
czymĞ odmiennym od tych opartych na siostrzaĔVtwie, czy to rozumianym esencjonalnie, czy strategiczne.
W tych drugich bowiem nacisk poáoĪony jest na to, co wspólne, bądĨ wspólne cechy, bądĨ wspólne cele. JeĞli
cRĞ áąF]y tak rozumianą przyMDĨĔ z siostrzaĔVtwem, to krytyka koncepcji braterstwa jako podstawy tworzenia
wspólnoty.22
Bycie przyjacielem nie jest cechą, jak juĪ pisDáDP, ale bliskoĞFLą, która sLĊ dzieje. Agamben zwraca
uwagĊ na performatywny charakter sformuáowania „Jestem Twoim przyjacielem”. W wypadku omawianej
tu d]LDáDOQRĞci Gustowskiej i Piotrowskiej, jego odpowiednikiem byáyby akty wzajemnego odnoszenia sLĊ do
siebie w sztuce, ale przede wszystkim kDĪda ze wspólnych wystaw z cyklu Odbicia. Akcentowanie w ich ramach
RGUĊEQRĞFLNDĪGHM]DUW\VWHNSRZLą]DQH]UyZQRF]HVQ\PLFKZVpóáHgzystowaniem w przestrzeni galeryjnej,
odpowiada charakterowi tak rozumianej przyMDĨni.
Szczególnie wyrDĨnie odmieQQRĞü ich postawy zaznaczyáD sLĊ przy okazji ostatnich z omówionych tu
Odbiü z 2011 roku. Odbyáy sLĊ one nieomal równolegle z wystawą 3 kobiety. Maria PiniĔska–BereĞ, Natalia LL,
Ewa Partum przygotowaną w ZachĊFLH (1 marca–8 maja 2011, kuratorka: Ewa Toniak). Anna Markowska RSLVXMąF
WĊ wystawĊ podkreĞOLáD, ĪH „Wystawa stanowLáD w istocie trzy mini–retrospektywy, gdyĪ przestrzeĔ dla kDĪdej
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]DUW\VWHN]RVWDáDVWDUDQQLHZ\G]LHORQDWDNÄE\LFKSUDFHQLHVW\NDá\VLĊLQLHZFKRG]Lá\]HVREąZNRQWDNW´
$XWRUNDáąF]\WR]REVHUZDFMąĪHDUW\VWNRPW\PQLJG\QLH]DOHĪDáRQDZVSyOQ\PG]LDáDQLXNWyUHPLDáRE\
VáXĪ\üF]\WRZ\ZLHUDQLXSUHVMLQDLQVW\WXFMHF]\V]HU]HMĞZLDWV]WXNLF]\WRQDXG]LHODQLXVRELHZVSDUFLD
HPRFMRQDOQHJREąGĨLQWHOHNWXDOQHJRÄ0yZLá\QLHW\ONRRVREQRDOHFK\EDQDZHWVLĊZ]DMHPQLH]Z\F]DMQLH
QLH OXELá\´ ± ]DXZDĪD 0DUNRZVND 3RND]DQH Z W\P VDP\P F]DVLH Z LQQHM SU]HVWU]HQL Z\VWDZLHQQLF]HM
:DUV]DZ\Odbicia VI,GHPRQVWURZDá\RGPLHQQąPRĪOLZRĞüIXQNFMRQRZDQLDUD]HPDUW\VWHN=QDF]QLHEOLĪV]ą
IHPLQLVW\F]Q\PLGHDáRPFKRüFK\EDDUW\VWNLWHQLJG\QLH]DPLHU]Dá\LFKĞZLDGRPLHUHDOL]RZDü

Przypisy
1

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

2

Dotychczas odbyło się pięć takich wystaw: Spotkania – Obecność I, Galeria Kontakt, Galeria ON, Poznań, 1987,; Spotkania – Obecność II, Galeria ON,
Poznań, 1989,; Spotkania – Obecność III, Muzeum Etnograficzne, BWA „Arsenał”, Galeria ON, Poznań, 1992,; Presence IV – 6 women / Obecność IV – 6
kobiet, Galeria La Coupole, Rennes, 1994,; Osiem dni tygodnia, Galeria 13 muz, Szczecin, 2011. Zob. Agata Jakubowska, „Spotkania. Wystawy sztuki
kobiet kuratorowane przez Izabellę Gustowską,” Ikonotheka, 26 (2016) – w druku.
3
Anna Bednarczuk, która – jak mówi Krystyna Piotrowska – odeszła potem w stronę rozwiązań/poszukiwań bardziej formalnych (nie było jej na Sztuce
kobiet z tego powodu). Rozmowa z Krystyną Piotrowską 30 marca 2015.
4

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

5
Niekonsekwencja w numeracji wynika w tego, że początkowo artystki liczyły swój cykl od warszawskiej wystawy w 1985 roku, ale w pewnym
momencie zaczęły jednak uwzględniać też tę wcześniejszą ekspozycje w Krakowie w 1980.
6

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

7

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

8

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

9
Podobnie postrzegam cykl wystaw Kobieta o kobiecie realizowanych w Galerii BWA w Bielsko–Białej, przy czym tu inicjatorką i organizatorką była nie
artystka a kuratorka, dyrektorka instytucji. Także nie zaowocowały one wspólnym działaniem podjętym przez artystki/uczestniczki.
10

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

11

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

12

Choć socjolog ten pisał o społeczeństwie żyjącym w PRL–u, wielu innych badaczy (on sam zmarł w 1989 roku) postrzega ową „socjologiczna
próżnię” jako cechę, która silnie obecna jest i po transformacji ustrojowej. Zob. Anna Kubiak i Anita Miszalska, „Czy nowa próżnia społeczna, czyli
o stanie więzi społecznej w III RP,” Kultura i Społeczeństwo 48 (2004): 19–43.
13
Zob. Anna Jamroziakowa, „Postaci przyjaźni jako wieczne symptomy człowieczej obecności w grafice artystycznej i wideo projekcji,” w Umysł–ciało–
sieć, red. Edyta Stawowczyk–Tsalowoura i Wojciech Chyła (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005), 101–124.
14

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

15

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

16

W archiwum Krystyny Piotrowskiej znajdują się liczne recenzje tej ekspozycji.

17

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

18

„Izabella Gustowska i Krystyna Piotrowska. Odbicia VI,” Galeria ArtNEWmedia, notka towarzysząca wystawie, dostępna 10.06.2016,
http://artnewmedia.pl/anm_galeria/pl/archive/exhibitions/26ulrMLdmFuWd5NqlmVsaJKaaQ.htm.
19
Na przykład w wielkiej projekcji Life is a Story pokazanej w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 2007 roku czy na wystawie Nowy Jork i dziewczyna
w galerii Art Stations w Poznaniu w 2015.
20
Giorgio Agamben, „Frienship,” Contretemps 5 (2004): 2–7. Dostępny 10.06.2016, http://sydney.edu.au/contretemps/5december2004/agamben.pdf.;
Idem, What is an apparatus? And Other Essays, tłum. David Kishik i Stefan Pedatella (Stanford: Stanford University Press, 2009), 25–38.
21

Agamben, „Frienship,” 4.

22

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

23

Anna Markowska, Å3 kobiety LLQQHZ\VWDZ\GXHWX7RQLDN6]F]ċğQLDNµSztuka i Dokumentacja QU  
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