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„CAŁA ZIEMIA PARKIEM 
NARODOWYM” 

to wpadający w ucho slogan, ale czy zrozumiały? Jak to cała Ziemia, a nasze 
miasta, autostrady i lotniska, a pola uprawne, obszary zajęte wojną i klęska 
ekologiczna? Jak to narodowym? Autorka hasła zakłada podbój całej Zie-
mi dokonany przez któryś z istniejących narodów, czy raczej zjednoczenie 
wszystkich Ziemian pod jednym kosmicznym sztandarem?

Takie właśnie wprowadzające poznawczy niepokój hasła tworzy uro-
dzona w 1972 roku w Gdańsku Agnieszka Brzeżańska, malarka, konceptu-
alistka, ceramiczka, performerka, autorka filmów wideo, a także zielarka 
i wodniaczka. Jest obecna na międzynarodowej scenie artystycznej od po-
nad dwóch dekad, mimo to w Polsce wciąż nie dość rozpoznana. Wysta-
wa w Królikarni, która ma na celu wypełnić tę lukę, prezentuje artystycz-
ne i intelektualne podróże Brzeżańskiej od późnych lat 90. XX wieku do 
dziś. Mapa inspiracji artystki uwzględnia zarówno swojskie rejony okolic 
Mławy i Podlasia, jak azjatyckie wyspy Japonii i Indonezji czy amazońskie 
lasy Peru. Obszar jej zainteresowań rozciąga się od archeologii po futu-
rologię, od botaniki i ewolucjonizmu po ezoterykę i systemy filozoficzne 
Wschodu. Z dezynwolturą porusza się pomiędzy pracami uznanych auto-
rytetów naukowych a wizjonerskimi ideami intelektualnych buntowników, 
sięgając po marginalizowane przez nowoczesną naukę systemy poznania, 
takie jak alchemia, parapsychologia, wiedza tubylcza czy tradycje matriar-
chalne. Kapitalizm, kryzys klimatyczny czy rozwój sztucznej inteligencji 
Brzeżańska rozpoznaje jako wrogą siłę zagrażającą organicznemu życiu 
na Ziemi. Ratuje więc planetę, śpiewając ekologiczne mantry i malując 
graficzne zaklęcia. 

Poglądy artystki mogą się wydawać radykalne, ale nigdy nie są wy-
głaszane ze śmiertelną powagą. Twórczość Brzeżańskiej pełna jest prze-
wrotnych figli i żartów, nie znajdziemy w niej jednak zjadliwej ironii. Zgod-
nie z tytułem jednej z jej wcześniejszych wystaw – „I Love You. Be Good”1 
(Kocham Cię. Bądź dobry) – zwiedzający może kontemplować ekspozycję 
bez lęku, że zostanie zaatakowany czy oskarżony.

1 Wystawa: Agnieszka Brzeżańska, „I Love You. Be Good”, Marlborough Con-
temporary, Londyn, 2013.
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W PARKU, SZATNI  
I W HALLU

Już wchodząc do pałacu, zwiedzający mija pierwszą pracę Agnieszki Brze-
żańskiej – bez tytułu, 2014 – użytkową rzeźbę, która podpiera gałęzie em-
blematycznej dla Królikarni rajskiej jabłoni. Wywodząca się z tradycji ja-
pońskich technika ratuje stare drzewo przed rozłamaniem się pod cięża-
rem owoców lub śniegu. Instalacja spełnia tu bardzo konkretne zadanie, 
będąc jednocześnie symbolem społecznych struktur wsparcia, solidarno-
ści międzygatunkowej oraz odpowiedzialności homo sapiens za dobrostan 
gatunków, które udomowił. Zawarta w tej pracy idea utylitarności sztuki 
powróci jeszcze w salach galeryjnych.

Ale wcześniej, w szatni muzeum, nie obawiając się zarzutu niepo-
wagi, artystka umieszcza ważne dla narracji wystawy obrazy: wizerunki 
koni i zachody słońca malowane jeszcze w XX wieku w czasie studiów 
w Gdańsku, Warszawie i Tokio. Ten, wydawać by się mogło, zbyt domowy 
w warunkach instytucji styl kontynuowany jest w hallu pałacu, gdzie, sie-
dząc na wygodnej kanapie, możemy obejrzeć jej prace wideo z lat 1997–
2015. Tworzone zazwyczaj szybko, pod wpływem impulsu, kultywujące 
ówczesną niską jakość wideo eseje filmowe wskazują, iż w szerokim wa-
chlarzu artystycznych inspiracji mieści się także kultura i estetyka popu-
larna, a istotne dla autorki wątki i tematy przepracowywane są konsekwen-
tnie na przestrzeni dekad.

W 2006 roku Agnieszka Brzeżańska wraz z rysownikiem i komen-
tatorem społecznej rzeczywistości Markiem Raczkowskim zrealizowała 
etiudę filmową Warszawa dla amatora (wideo, 2006, 7'21"), przewodnik 
po ulicach i symbolicznym imaginarium stolicy. Podczas oprowadzania 
po mieście, niczym po muzeum, pada zdanie: „Na początku cała Polska 
była parkiem narodowym”. 

Pochodząca z tego samego okresu praca wideo Artemesia (found 
footage, 2001–2007, 13'24") to fragmenty pełnometrażowego filmu ero-
tycznego (Artemesia, 2000, reż. Paul Thomas), z którego wycięto wszyst-
kie sceny stricte pornograficzne. Film oparty jest na życiorysie autentycz-
nej postaci, jednej z pierwszych słynnych malarek ery nowożytnej, Ar-
temisii Gentileschi. Pośród pseudohistorycznych dekoracji rozgrywa się 

Agnieszka Brzeżańska, bez tytułu, 2014, drewno, taśmy bawełniane, fot. Patrycja Wojtas
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historia aspirującej artystki, która musi godzić się na rolę obiektu męskiego 
pożądania, by wejść w świat sztuki. Ta śmieszna i odważna, wykonana 
przez stojącą u progu kariery młodą artystkę praca porusza problemy re-
lacji między władzą, płcią a pożądaniem. Piętnaście lat przed wybuchem 
obywatelskiego ruchu #MeToo Brzeżańska ujawnia ukryte mechanizmy 
rządzące światem sztuki, a jednocześnie naigrawa się z przemijającego 
patriarchalnego paradygmatu. Artemesia, mimo całej swojej dwuznacz-
ności, wskazuje na malarstwo jako kluczowe dla Agnieszki Brzeżańskiej 
medium oraz na istotne znaczenie tradycji artystycznej, szczególnie two-
rzonej przez marginalizowane przez stulecia kobiety.

W SALI PIERWSZEJ
dominują eleganckie obrazy pełzającej apokalipsy. Dharma TV (found fo-
otage, 2005) to rejestracja nakładania się na siebie różnych kanałów te-
lewizyjnych, powstałego w wyniku awarii telewizji kablowej. Mieszające 
się audycje religijne, filmy science fiction, reklamy, telezakupy (w 2005 r.  
zakupy przez Internet nie były jeszcze powszechne) i obraz kontrolny uka-
zują wszechobecny chaos informacyjny, a techniczne zakłócenia obra-
zu wskazują na medium, przypominając, że czerpana z telewizji wiedza 
o świecie jest iluzoryczna i zapośredniczona. 

Internetowe wizje katastrof humanitarnych, wojen, zdegradowane-
go środowiska, cierpienia żywych istot wypełniają kadry małych, starannie 
oprawionych, szkatułkowych fotomontaży z cyklu „Matrix-Sratrix” (2016). 
Podobne treści można dostrzec w tle przestrzennych malarsko-fotogra-
ficznych kolaży z serii „Kobayashi Maru” (2014). Tym razem jednak kata-
stroficzne wizerunki są przysłonięte kolorowymi, abstrakcyjnymi obrazami 
artystki. Tak jakby malarstwo mogło w magiczny, a zarazem wywrotowy 
sposób przynieść wybawienie i uleczyć zagrożoną planetę. Takie odczy-
tanie cyklu sugerują podtytuły poszczególnych prac (m.in.: Zwinięte osie 
czasu, Zasłony iluzji, Strażnicy śnienia, Nie magia, tylko cuda), a także tytuł 
całego cyklu. Fanom reżyserowanej przez Nicholasa Meyera filmowej serii 
„Star Trek” nie trzeba wyjaśniać, że Kobayashi Maru to synonim misji nie-
możliwej do wypełnienia. Nazwa ta pojawia się w pełnometrażowym fil-
mie Star Trek II: Gniew Khana (ang.: Star Trek II: The Wrath of Khan, 1982, 

Agnieszka Brzeżańska, Zachód słońca, 2000, olej na płótnie, 130 × 162 cm

Agnieszka Brzeżańska, It Is Said The Sun Will Rise Again (Jest powiedziane,  
że słońce znów wzejdzie), 2000, olej na płótnie, 130 × 162 cm
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Agnieszka Brzeżańska, No Magic, Just Miracles (Nie magia, tylko cuda), z cyklu „Kobayashi 
Maru”, 2014, akryl na płycie MDF, płatki szlagmetalu, druk atramentowy, papier bawełniany, 
56,5 × 41,5 cm

Agnieszka Brzeżańska, Veils of Illusion (Zasłony iluzji), z cyklu „Kobayashi  
Maru”, 2014, akryl na płycie MDF, płatki szlagmetalu, druk atramentowy,  
papier bawełniany, 56,5 × 41,5 cm
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Paramount Pictures). Jego akcja rozgrywa się w 2285 roku, kiedy admirał 
James T. Kirk nadzoruje szkolenie kadetów Gwiezdnej Floty w symulato-
rze akcji bojowych. W scenariuszu symulacji pilot otrzymuje informację, 
że cywilny frachtowiec Kobayashi Maru uderzył w kopalnię grawitacyjną 
w Strefie Neutralnej i gwałtownie traci moc. Próba uratowania podróżu-
jących wiąże się z naruszeniem niedozwolonej strefy, a tym samym spro-
wokowaniem bezwzględnej rasy Klingonów do wojny totalnej, w której 
nie ma szans na wygraną. Porzucenie załogi i pasażerów frachtowca za-
pobiega wojnie, lecz pozostawia cywili na pewną śmierć. W odróżnieniu 
od innych testowanych admirał Kirk wierzy, że nie ma sytuacji bez wyjścia. 
Przed przystąpieniem do próby ukradkiem przeprogramowuje symulator, 
tak aby można było uratować frachtowiec. Rozwiązaniem okazało się dzia-
łanie na metapoziomie, nieposłuszeństwo wobec systemu.

Szukanie dróg rozwoju poza dozwolonymi i uczęszczanymi szlakami 
jest także domeną artystów, szczególnie tych, których twórczość torowała 
sobie drogę wbrew panującemu paradygmatowi. W działaniach Agnieszki 
Brzeżańskiej można dostrzec powinowactwo z twórczością artystek uzna-
nych dziś za nestorki sztuki spirytualnej i feministycznej: amerykańskiej 
malarki Georgii O’Keeffe (1887–1986), która sprowadziła pejzaż do abs-
trakcji, szwajcarskiej radiestetki i uzdrowicielki Emmy Kunz (1892–1963), 
której geometryczne, wykonywane przy użyciu wahadełka kompozycje 
miały posiadać właściwości lecznicze wspomagające skuteczność mine-
ralnego proszku AION A (który, opakowany w autorskie pudełko Emmy 
Kunz, z perspektywy historii sztuki możemy dziś uznać za szczególne 
użytkowe dzieło sztuki konceptualnej) czy przywróconej niedawno sze-
rokiej świadomości miłośników sztuki szwedzkiej prekursorki abstrakcji 
Hilmy af Klint (1862–1944). 

W SALI DRUGIEJ
zwiedzający jest skonfrontowany z formą odwróconej panoramy. Pięć 
obrazów olejnych, przedstawiających uproszczony pejzaż, tworzy gra-
niastosłup. Horyzont nie otacza jednak widza, jak w klasycznej okrągłej 
panoramie, to widz jest zaproszony do okrążania zawieszonej na środku 
sali instalacji. Odwróceniu podlega także ognisko naszej uwagi, barwne 
gradienty wywiedzione z malarstwa pejzażowego, w którym budowały Agnieszka Brzeżańska, bez tytułu, 2012, olej na płótnie, 150 × 200 cm
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perspektywę powietrzną, nie tworzą kulis dla pierwszego planu, lecz 
stanowią autonomiczny, samowystarczalny obraz. Tło stało się bohaterem.

Wymowę sali dopełnia wykonana w 2019 roku w Japonii instala-
cja mieszcząca się w konwencji ready made. Na splecionym tradycyjnym 
sposobem sznurze ze słomy ryżowej (rzemiosło), zwiesza się do podłogi 
czerwono-złoty pas do kimona (tradycja), na którego końcu ustawiono fi-
ligranowy gadżet w formie złotej kupy spoczywającej na purpurowej mi-
nipoduszeczce (popkultura). W rozwiązaniu tej szarady może pomóc ty-
tuł pracy: Culture Is Not Your Friend (Kultura nie jest twoim sprzymierzeń-
cem), zaczerpnięty z wykładu kontrkulturowego guru Terence’a McKenny 
wygłoszonego 27 kwietnia 1999 roku w Seattle pod tytułem Psychedelics 
in the Age of Intelligent Machines (Psychodeliki w dobie inteligentnych 
maszyn)2. Kultura jest rozumiana przez amerykańskiego pisarza, filozofa 
i etnobotanika jako wzorce zachowań i struktury społecznej, które działa-
ją przeciw jednostce, poświęcając wolność i jakość życia poszczególnych 
ludzi hierarchicznym systemom władzy, takim jak religie czy kapitalizm.

W SALI TRZECIEJ
znajduje się labirynt obrazów, z których zgodnie z deklarowanym przez ar-
tystkę postulatem użyteczności sztuki zbudowano symboliczne komórki. 
Zwiedzający mógłby się w nich schronić w poszukiwaniu indywidualnej 
wolności. Spacer pomiędzy obrazami daje możliwość głębszego zapozna-
nia się z językiem form plastycznych Agnieszki Brzeżańskiej, który można 
interpretować zarówno jako sprawnie namalowaną, zakorzenioną w historii 
sztuki XX wieku abstrakcję, jak i portrety tajemniczych istot, roślin, zwie-
rząt i duchów zamieszkujących całą Ziemię. 

Klasyczne obrazy olejne, stanowiąc budulec zwisających z sufitu in-
stalacji, ustąpiły miejsca na muzealnych ścianach tkaninom wykonanym 
w tradycyjnych technikach z różnych stron świata – batikowi namalowa-
nemu przez Brzeżańską w stolicy tego rzemiosła, położonej w środkowej 
części Jawy u podnóża wulkanu Merapi Yogyakarcie, a także wełnianej tka-
ninie dwuosnowowej wytkanej w Janowie na Podlasiu. Ta ostatnia praca, 
tytułowa dla całej wystawy, to autorskie dzieło wybitnej janowskiej tkaczki 

2 <https://www.youtube.com/watch?v=4-tY6hmKcms>, dostęp: 28 październik 2019.Agnieszka Brzeżańska, Sentimental (Sentymentalny), 2013, olej na płótnie, 200 × 150 cm 



14 15

Ludgardy Sieńko. Rolą Agnieszki Brzeżańskiej było wspólne z mistrzynią 
tkactwa wypracowanie programu ikonograficznego tkaniny. 

Janowska tkanina dwuosnowowa to fenomen na mapie polskich tra-
dycji ludowych. Choć jak większość z nich stanowi konglomerat dawnych 
praktyk lokalnego rzemiosła, XIX-wiecznych wzorów przemysłowych i świa-
domie implementowanych projektów artystów i projektantów profesjonal-
nych, pozostaje wciąż żywym zjawiskiem przyciągającym nowe adeptki. 
W historii tkanin podlaskich szczególne znaczenie miała podjęta w 1934 
roku i trwająca do lat 60. XX wieku współpraca związanej z warszawską 
ASP projektantki Eleonory Plutyńskiej z janowskimi tkaczami Felicją i Adol- 
fem Jaroszewiczami. Dziś w okolicach Janowa koło Sokółki jest aktyw-
nych kilka artystek tkaczek, których twórczość, promowana i animowana 
przez białostockiego etnografa i społecznika Wojciecha Kowalczuka, zy-
skuje coraz większy rozgłos. Od kilku lat rozwija się wymiana kulturowa 
z Japonią, coraz więcej młodych artystów i projektantów korzysta z war-
sztatów prowadzanych przez Izbę Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie. 

Agnieszka Brzeżańska poprzez gest oddania innej artystce miejsca 
w przestrzeni swojej indywidualnej wystawy i na druku zaproszenia wyra-
ża uznanie dla artystycznego kunsztu Ludgardy Sieńko, a także szacunek 
dla bezimiennej do niedawna twórczości kobiet wytwarzających ozdobne 
przedmioty użytkowe. 

Ugruntowane, choć nie zawsze uświadomione, rozróżnienie wyrobów 
artystycznych: na dzieła sztuki – poważne, znaczące, ulokowane w trady-
cji i zajmujące prestiżowe miejsce w instytucjach sztuki, „męskie” oraz na 
przedmioty użytkowe – pozbawione symbolicznej głębi, amatorskie, ozdob-
ne, „kobiece” zaważyło na recepcji wielu prac, a także wpłynęło na kierunek 
autokreacji kobiet artystek. Historykom sztuki znane są wysiłki, nawet tak 
wielkich postaci jak Magdalena Abakanowicz, by nie zostać zaszufladko-
waną jako tkaczka – naiwna wytwórczyni ładnych rzeczy. Dopiero pokole-
nie artystek urodzonych, jak Agnieszka Brzeżańska, na początku lat 70. na 
szerszą skalę podjęło walkę o prestiż i prawo do symbolicznego znaczenia 
należne tradycyjnym „kobiecym” zajęciom. Na wystawie Agnieszki Brze-
żańskiej znalazły się więc prace wyplecione, wytkane i ulepione, a nawet 
barwione poprzez wleczenie za łodzią w odmętach rzeki.

Ludgarda Sieńko, Cała Ziemia parkiem narodowym, 2019, tkanina dwuosnowowa,  
145 × 210 cm 
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W SALI CZWARTEJ
umieszczono obiekty magiczne. Agnieszka Brzeżańska, podobnie jak Ge- 
orgia O’Keeffe, Hilma af Klint, Agnes Martin (1912–2004) czy Emma Kunz, 
maluje abstrakcyjne obrazy nie w celu emancypacji sztuki od wszelkich 
form reprezentacji, lecz jako sposób konstruowania idei filozoficznych, 
a także utylitarny środek służący realizacji praktyk naprawczych. Tak właś-
nie należy traktować eksponowane w sali czwartej Sigile Brzeżańskiej, 
tworzone w formie obrazów czy instalacji wyplatanych z roślin. Termin 
ten pochodzi od łacińskiego słowa sigillum i oznacza pieczęć. W tradycji 
okultystycznej sigile stanowiły graficzny zapis imion demonów, aniołów 
i innych fantastycznych bytów. Na początku XX wieku brytyjski malarz, 
ekscentryk i teoretyk magii Austin Osman Spare (1886–1956) zapropono-
wał niezależne od magii ceremonialnej stosowanie sigili samych w sobie. 
Naprawcze działanie sigili ma się opierać na zakorzenianiu w nieświado-
mości pewnych ukrytych w symbolicznym przedstawieniu informacji, które 
następnie wymazane ze świadomych warstw umysłu pracują na korzyść 
jednostki lub społeczności. Praktyka ta stała się podstawą tzw. magii cha-
osu i jest stosowana po dziś dzień, między innymi przez trenerów rozwoju 
osobistego. Wielu artystów uważało, iż sigilem może być utwór artystycz-
ny – obraz, powieść, melodia lub taniec. Sigile Agnieszki Brzeżańskiej są 
zbudowane z liter, nie próbujmy jednak odczytać ich treści, aby działały, 
muszą zostać zapomniane. 

Dominującą tematyką sali czwartej jest mitologia rzeczna. „FLOW/
PRZEPŁYW to organizowane przez Agnieszkę Brzeżańską i Ewę Ciepie-
lewską, wraz z Fundacją Razem Pamoja, transdyscyplinarane działania 
twórcze odbywające się na Wiśle oraz innych miejscach przepływu. Rzeka 
staje się w nich punktem wyjścia do wspólnego bycia i działania artystów, 
kuratorów i społeczników, by bez założonych z góry rezultatów i koniecz-
ności produkowania obiektów odświeżać ideę sztuki jako eksperymentu”3. 
Efektem tych eksperymentów są działania prowadzone w ramach obywa-
telskiego zaangażowania w ochronę dzikiej przyrody oraz artefakty, które 
z powodzeniem funkcjonują w instytucjonalnym obiegu sztuki. Jednym 
z nich jest monumentalna Tkanina wiślana (bawełna, 2019), której impresyj-
na malatura nosi na sobie ślady niesionej przez rzekę materii organicznej.

3 Cyt. za stroną internetową Fundacji Razem Pamoja, <http://www.pamoja.
pl/akcja/flow-przep%C5%82yw>, dostęp: 30 października 2019.

Agnieszka Brzeżańska, Elegia, 2013, olej na płótnie, 200 × 150 cm, kolekcja Piotra Marca
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Agnieszka Brzeżańska, SHR, 2015, olej na płótnie, 200 × 150 cm, fot. Szymon Rogiński

Agnieszka Brzeżańska, MAZPLND, 2015, olej na płótnie, 200 × 150 cm, fot. Szymon Rogiński
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W SALI PIĄTEJ
z sufitu zwiesza się Wara (2019), rzeźba/plecionka wykonana wiosną 2019 
roku dla Kioto Art Center w ramach polsko-japońskiej wystawy sztuki współ-
czesnej „Celebration”. Dominującą grupę obiektów eksponowanych w tej 
sali stanowią prace z cyklu „Ziemia rodzinna”. Są to makrofotografie gleby, 
rysunki wykonane surową gliną oraz wypalane, nieszkliwione naczynia ce-
ramiczne. Wazy ozdobione wizerunkiem kobiecych piersi mogą przypomi-
nać antropomorfizowaną ceramikę prekolumbijskich ludów: Moche, Huari, 
Nazca oraz Inków. Słynna jest kolekcja naczyń przedstawiających sceny 
z życia codziennego, zwierzęta, a także szczegóły anatomiczne i pary zaan-
gażowane w czynności seksualne prezentowana w Limie w muzeum Larco 
Herrera. Inspiracji dla naczyń Brzeżańskiej nie trzeba jednak szukać tak 
daleko. Jak wykazuje amerykańska badaczka kultury wizualnej Max Das-
hu4, naczynia ozdobione formami w kształcie kobiecych piersi powstawały 
nieomal we wszystkich kulturach świata. Także na terenie dzisiejszej Polski 
odnajdowano podobne znaleziska archeologiczne. Brzuchate, wyposażone 
w piersi (zwane przez archeologów guzami) wazy i czerpaki pochodzące 
z nekropolii kultury łużyckiej (datowane od 3800 do 2600 r. p.n.e.) są eks-
ponowane na stałych wystawach, m.in. w Muzeum Powiatowym w Nysie 
i w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

 W CENTRALNEJ 
ROTUNDZIE

dominują dwie prace dotykające w lekki i żartobliwy sposób tematów, 
które mogą być (choć zdaniem twórców wystawy niesłusznie) uznane 
za naruszenie społecznych tabu. To skatologiczna Metafora wszystkiego  
(ceramika, 2017) oraz aqua-feministyczna fontanna zatytułowana Źródło 
(żywica epoksydowa, 2018).

Ustawione na lustrzanych kręgach ceramiczne, szkliwione, ozdobne 
kandelabry zbudowane są z form, które kształtem i kolorem przypominają 

4 Zob.: Max Dashu, Witches and Pagans: Women in European Folk Religion, 
Lightning Source, La Vergne 2017.

Agnieszka Brzeżańska, bez tytułu, 2014, ceramika, 42 × 28 × 28 cm, fot. z archiwum GGM
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ludzkie i zwierzęce odchody. Wbrew temu, iż w historii sztuki XX wieku 
użycie ekskrementów ma swoją skandalizującą tradycję, działanie Brzeżań-
skiej nie ma w sobie ładunku skandalu. Ładne, migoczące odbitym przez 
lustra światłem świec prace artystki w niczym nie przypominają dosad-
nie ironicznych i prowokacyjnych akcji konceptualistów sprzed półwiecza, 
kiedy to Piero Manzoni zapakował swoje odchody do dziewięćdziesięciu 
ponumerowanych puszek z etykietami w językach włoskim, angielskim, 
francuskim i niemieckim: „Artist’s Shit, Contents 30 gr net, Freshly pre-
served, Produced and tinned in May 1961” (Gówno artysty, zawartość net-
to 30 g, zachowane w stanie świeżości, wyprodukowano i zakonserwo-
wano w maju 1961), po czym sprzedał je za cenę ich wagi w złocie. Dzieło 
zgodnie z założeniem autora wywołało gorącą dyskusję na temat grani-
cy sztuki i dobrego smaku. Znacznie mniej kontrowersji wzbudziła, choć 
równie wiele sławy zdobyła Cloaca belgijskiego artysty Wima Delvoye’a, 
zaprezentowana po raz pierwszy w 2000 roku w Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Antwerpii (M HKA). Praca Delvoye’a to skomplikowana mecha-
niczno-biochemiczna maszyna, która z przyrządzanych przez kucharzy 
potraw, symulując procesy trawienne, wytwarza sztuczny kał – sprzeda-
wany w przezroczystych pudełkach opatrzonych logiem stylizowanym na 
znaki wielkich, znanych korporacji. 

W wymienionych pracach autorzy użyli odrazy i tabu do formuło-
wania krytycznych wypowiedzi wymierzonych w świat sztuki, Agnieszka 
Brzeżańska po prostu podważa sens istnienia skatologicznego tabu. Dla 
artystki-ogrodniczki i zielarki odchody ssaków to przede wszystkim sub-
stancja odżywcza, glebotwórcza, dzięki której jest możliwy wzrost roślin. 
Większość istot na Ziemi, poczynając od bakterii, poprzez rośliny zielne, 
a kończąc na najlepszym przyjacielu człowieka psie, odchody wydalane 
przez inne organizmy traktuje z powagą, jako dobro niezbędne do pod-
trzymania cyklu życia.

Opis Źródła (żywica epoksydowa, fontanna, 2018) jest trochę więk-
szym wyzwaniem. Wyznacznikiem naszego kulturowego zagubienia i bez-
silności wobec tematu jest język. Polski jeszcze gorzej niż inne języki eu-
ropejskie radzi sobie z nazywaniem genitaliów. Określamy części ciała 
kluczowe dla funkcjonowania organizmu i przetrwania gatunku słowami 
wulgarnymi, infantylnymi bądź stricte medycznymi. I o ile swojskie słowo Agnieszka Brzeżańska, Metafora wszystkiego, 2017, ceramika, fot. z archiwum GGM
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Agnieszka Brzeżańska, Źródło, 2018,  żywica epoksydowa, instalacja hydrauliczna,  
227 × 200 × 200 cm, fot. Szymon Rogiński

kupa jako tako wypełnia neutralną lukę pomiędzy wulgaryzmami a językiem 
naukowym, to obcojęzyczne i wciąż rzadko używane wulwa nie funkcjonu-
je wystarczająco dobrze. Staropolski wyraz srom, synonim wstydu, uka-
zuje dobitnie opresję i ograniczenia nakładane przez patriarchalne społe-
czeństwo na kobiece ciało i kobiecą seksualność. Żaden z wyrazów języka 
polskiego nie jest w stanie przetłumaczyć sanskryckiego słowa joni, które 
wskazując na żeńskie krocze, oznacza także pochodzenie, początek, źródło.

Wywiedziona z archaicznych i egzotycznych inspiracji rzeźba Ag-
nieszki Brzeżańskiej przedstawia uproszczoną figurkę kobiety siedzącej 
w przykucniętym rozkroku na skale. Spomiędzy nóg postaci wypływa źród-
ło, dając początek strumieniowi, który meandrując, spływa do okalającego 
skałkę jeziorka. Kulty płodności, siły kobiecej seksualności, początków ży-
cia to sensy stanowiące podstawowy kod ludzkości, zrozumiały, jeśli tylko 
zachowamy czystość spojrzenia. Twórcy wystawy wyrażają nadzieję, że 
praca będzie odebrana zgodnie z intencją artystki, jako afirmacja życia, 
ciała i płodnej, kobiecej energii Ziemi. U progu trzeciej dekady XXI stule-
cia, kiedy to manifestacje bigoterii i nawoływania do purytańskiej obycza-
jowości rywalizują z zalewem internetowej pornografii – czystość spojrze-
nia może jednak okazać się rzadkim dobrem.

Pomocą może służyć przypomnienie mitów i tradycji różnych kul-
tur, w których widok joni niesie radość i dobrą wróżbę. W mitologii gre-
ckiej występuje postać Baubo, boginki śmiechu, zabawy i obsceniczności, 
przedstawianej często jako ta, która patrzy sutkami, a mówi wulwą. Bau-
bo odgrywa kluczową rolę w micie o Demeter i Persefonie. Kiedy córka 
Demeter zostaje porwana przez Hadesa, zrozpaczona Demeter schodzi 
z Olimpu i odbiera ziemi urodzaj. Świat od klęski głodu uratowała właśnie 
Baubo, która rozweseliła Demeter, robiąc figle i pokazując swoją wulwę. 

Figurki boginki Baubo należą do kolekcji starożytności zbieranych 
przez Auguste’a Rodina (1840–1917). Warto pamiętać, iż autor Myślicie-
la (1902) i Mieszczan z Calais (1884–1886) wyrzeźbił też werystyczną Iris, 
wysłanniczkę bogów (1890–1891), rzeźbę przedstawiającą postać kobiecą 
rozkładającą nogi w orgazmicznym geście. Podczas gdy postaci brak jest 
głowy i jednego ramienia, okolice tzw. sromu wystawione są na wzrok pa-
trzącego w całym bogactwie swoich detali. Podobnie rzecz się ma w przy-
padku słynnego obrazu Gustave’a Courbeta (1819–1877) Pochodzenie 
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świata (1866). Dziś trudno, oglądając te XIX-wieczne wizerunki przedsta-
wiające kobiety w ujęciu bez głów, nie pomyśleć o uprzedmiatawiającym 
spojrzeniu, jakim męski artysta patrzył na modelkę. 

Brzeżańska odcina się od tych naturalistycznych tradycji. Jako swo-
ją inspirację wymienia odnajdywane w całej Europie, najczęściej na Wy-
spach Brytyjskich, maszkarony umieszczone we wspornikach, kapitelach 
i portykach romańskich kościołów, które przedstawiają przykucnięte po-
staci kobiece z szeroko rozwartą, przytrzymywaną rękami wulwą. Przed-
stawieniom tym pod koniec XIX wieku nadano nazwę Sheela na Gig. W sa-
mej Irlandii zachowało się około 100 takich przedstawień in situ, 13 z nich 
przechowywanych jest w National Museum of Ireland w Dublinie. Bogata 
literatura na temat tych przedstawień, jaką zgromadzono od początków 
XIX wieku, ujawnia spektrum postaw wobec kobiecego ciała i seksualno-
ści. O ile XIX-wieczni purytańscy interpretatorzy widzieli w nich przestrogę 
przed grzechem i kobiecą pożądliwością, o tyle dzisiejsi badacze chętniej 
dopatrują się świadectwa asymilacji pogańskich kultów płodności w śred-
niowiecznym chrześcijaństwie. Interpretacja, jak wiadomo, nie powstaje 
w samej rzeźbie, rodzi się w umyśle patrzącego.

Agnieszka Tarasiuk

Agnieszka Brzeżańska, bez tytułu, 2018, kredka na papierze, 29,7 × 42 cm
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Studiowała na ASP w Gdańsku (1992–1995) i ASP w Warsza-
wie (1995–1997) oraz na Uniwersytecie Sztuk Pięknych i Muzyki 
w Tokio (1998–2001). Stypendystka DAAD (Berlin, 2008–2009), 
Collegium Helveticum (Zurich/ETH, 2004), Büchsenhausen 
(Innsbruck, 2005), rządu japońskiego (1998–2001, Tokio). Jej 
twórczość obejmuje malarstwo, rysunek, fotografię, film i ce-
ramikę. Brzeżańska sięga w swojej praktyce po różne rejestry 
wiedzy, od fizyki i filozofii po marginalizowane przez nowoczes-
ną naukę systemy poznania, takie jak alchemia, parapsycholo-
gia, ezoteryka, wiedza tubylcza czy tradycje matriarchalne. Od 
2016 roku organizuje razem z artystką Ewą Ciepielewską mo-
bilną rezydencję artystyczną pod nazwą Flow/Przepływ. Swoje 
prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych, m.in. 
„Cała Ziemia parkiem narodowym” w Gdańskiej Galerii Miej-
skiej (Gdańsk, 2018), „Matrix-Sratrix”, Kasia Michalski (Warsza-
wa, 2016), „Ma Terra”, Vera Munro (Hamburg, 2015–16), „This all 
occurs quickly, with ease, grace and joy”, Marlborough Contem-
porary (Londyn, 2015), „Ziemia rodzinna”, Muzeum Współczes-
ne Wrocław (Wrocław, 2014), „Kobayashi Maru”, Nanzuka (To-
kio, 2014), „A Painting Cycle”, Nomas Foundation (Rzym, 2012), 
„Back to the Garden”, Galerie Kamm (Berlin, 2012), „Cosmic 
Equation”, Kunsthaus Baselland (Bazylea, 2010), „Galactic Re-
sonance”, Hotel (London, 2010), „Playlist”, DAAD Galerie (Ber-
lin, 2010), a także na wystawach zbiorowych m.in.: „Cosmological 
Arrows”, Bonniers Konsthall (Sztokholm, 2019), „Farba znaczy 
krew. Kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie”, 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Warszawa, 2019), „Zjednoczona 
Pangea”, Muzeum Sztuki (Łódź, 2019), „How to talk with birds, 
trees, fish, shells, snakes, bulls and lions”, Hamburger Banhof 
(Berlin, 2018), „Boginie”, BWA Warszawa (Warszawa, 2018). 
W 2018 roku wzięła udział w 10. edycji Berlin Biennale. W tym 
samym roku otrzymała nagrodę główną Fundacji Sztuki Polskiej 
ING, przyznawaną podczas Warsaw Gallery Weekend. Jej prace 
znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz m.in. w: Muze-
um Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, NOMUS Nowe Muzeum 
Sztuki w Gdańsku, Muzeum Współczesnym Wrocław, Fundacji 
Sztuki Polskiej ING. Prace Agnieszki Brzeżańskiej publikowa-
ne były w licznych katalogach, m.in. Polish! Contemporary Art 
from Poland, Hatje Cantz (Berlin 2011), L’artiste, le modèle et la 
peinture, Sternberg Press (Berlin–New York 2010), Painting Ab-
straction New Elements in Abstract Painting, Phaidon Press (New 
York 2009). Artystka mieszka i pracuje w Warszawie, Berlinie 
i Mławie. Letnie miesiące spędza na Wiśle.

AGNIESZKA BRZEŻAŃSKA
 (ur. 1972 w Gdańsku)
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Niedziela 1 grudnia 2019 
godz. 12.00

Spotkanie z artystką i kuratorką  
na wystawie 

OPROWADZANIA PO WYSTAWIE:

Czwartek 28 listopada 2019  
godz. 12.00 / Muzealny Czwartek 

Niedziela 8 grudnia 2019  
godz. 12.00 / jęz. angielski

Czwartek 12 grudnia 2019 
godz. 17.30 / z audiodeskrypcją

Niedziela 22 grudnia 2019  
godz. 12.00 / w PJM 
z tłumaczeniem na język polski 
foniczny

PERFORMANS:

Piątek 24 stycznia 2020  
godz. 19.00 / Jakub Gliński 

Sobota 25 stycznia 2020  
godz. 17.00 / Przemek Branas 

Niedziela 26 stycznia 2020  
od godz. 12.00 / Muzealne Biuro 
Wycieczkowe 

       godz. 17.00 / Maria Magdalena 
Kozłowska 

WARSZTATY:

Niedziela 2 lutego 2020  
godz. 12.00 / warsztaty tkaniny 
dwuosnowowej, Karolina Radulska

Niedziela 9 lutego 2020  
godz. 12.00 / warsztaty 
plecionkarstwa, Stowarzyszenie 
Serfenta

Niedziela 16 lutego 2020  
godz. 12.00 / warsztaty 
ceramiki dla kobiet, Magdalena 
Łapińska-Rozenbaum

Koordynacja: Barbara Kaliciuk
zapisy: edukrolikarnia@mnw.art.pl 

PROGRAM TOWARZYSZĄCY 
WYSTAWIE
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