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Izabella Gustowska, Summertime 1943–2015, wideoperformans, Galeria Art Stations, Poznań 2015,  
fot. M. Ptaszyński
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W 1943 roku Edward Hopper namalował obraz Summertime (Lato). Ukazuje on 
młodą kobietę stojącą na ganku jednego z domów przy Washington Square w No-
wym Jorku. W 2015 roku reprodukcja tego obrazu, nieco powiększona w stosunku 
do oryginalnych rozmiarów, zawisła w Galerii Art Stations w Poznaniu. Stała się 
obiektem działań Izabelli Gustowskiej, podjętych w ramach jej wystawy Nowy Jork 
i dziewczyna1. Artystka wykonała performans, który polegał, najkrócej mówiąc, na 
zamalowywaniu Summertime. Nie czyniła tego konsekwentnie, przesuwając się od 
jednej do drugiej krawędzi, tylko wybierała miejsca różnie usytuowane. Dramaturgię 
zwiększała narastająca świadomość, że być może postać młodej kobiety zostanie oca-
lona. Ostatecznie tak się jednak nie stało – także ona została pokryta czarną farbą.

Gustowska prowadzi dialog z Edwardem Hopperem od 2008 roku, kiedy zaczęła 
realizować pracę Przypadek Edwarda H… Składają się na nią 43 filmiki, z których każ-
dy jest zestawieniem jednego z obrazów Hoppera z filmem fabularnym, z którym się 
artystce skojarzył, na przykład: Przedział C wagon 293 (1938) z Cotton Club Francisa 
Forda Coppoli (1984), Nocni włóczędzy (1942) z Casablancą (1942) Michaela Curtiza, 
a Samotność (1944) z Sokołem maltańskim (1941) Johna Hustona. 

Wielokrotnie zwracano uwagę na powiązanie sztuki tego amerykańskiego twórcy 
z kinem. Wiedza o jego fascynacji filmami sprzyja tezom o ich wpływie na estetykę 
jego malarstwa. Relacja następuje też w drugą stronę – wielu filmowców sięga po 
twórczość Hoppera, czerpiąc z niej inspiracje dla języka wizualnego swoich dzieł. Pro-

1 Wystawa otwarta była w dniach 4.11.2015 – 7.02.2016. Niektóre wątki zawarte w tym artykule zostały już 
poruszone w tekście mojego autorstwa zamieszczonym w broszurze towarzyszącej wystawie Izabella 
Gustowska. Nowy Jork i dziewczyna, Galeria Art Stations, 2015/2016. 

Fragment obrazu Edwarda Hoppera, 
Przedział C wagon 293 w filmie Izabelli 
Gustowskiej Przypadek Josephine H…, 50', 
2014, fot. I. Gustowska

Izabella Gustowska, Gdzie jest ta dziewczyna?, 15' loop, kanał Sari z 12-kanałowej instalacji 
multimedialnej wykorzystującej sceny z filmu Przypadek Josephine H…, Galeria Art 
Stations, Poznań 2015, fot. I. Gustowska 
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jekt Gustowskiej rozwija tę problematykę. Przy pomocy środków filmowych artystka 
pokazuje swój odbiór obrazów Hoppera, zarówno ich ogląd, jak i to, jakie skojarzenia 
w niej budzą. Interpretując Przypadek Edwarda H... i zrealizowany po nim Przypadek 
Izy G…, Filip Lipiński odnosi je do tego, jak dziś funkcjonuje malarstwo Hoppera2. 
Podkreśla on wirtualny status obrazów tego twórcy w kulturze. To, że mamy do 
czynienia przede wszystkim z ich swego rodzaju powidokami – tym, jak zostały za-
pamiętane, przekształcone pracą wyobraźni, zestawione z innymi obrazami. Według 
tego badacza u Gustowskiej taka percepcja zyskuje „wizualną konkretyzację”3. 

Interesuje mnie tutaj inny aspekt tych dwóch dzieł i późniejszego projektu Gustow-
skiej, Przypadek Josephine H…, tworzących razem rodzaj tryptyku. Artystka powtarza, 
że zainteresowała się Hopperem nie ze względu na walory jego malarstwa, ale na postać 
kobiety, która pojawia się na płótnach4. Widać to wyraźnie w pracy kamery, która właś-
nie na kobietach (z obrazów i filmów) skupia często swoją uwagę. Początkowo postać 
na płótnach Hoppera była dla artystki anonimowa. Lektury opracowań dotyczących 

2 F. Lipiński, Struny czasu: figuracje „Hoppera wirtualnego”, [w:] A. Borowiec, M. Piłakowska (red.), 
Izabella Gustowska, 66 Persons Search for Iza G., Poznań 2012; idem, „Przypadki” sztuki między malar-
stwem i filmem, [w:] Izabella Gustowska, Przypadek Edwarda H… Przypadek Izy G…, katalog wystawy, 
Galeria Arsenał, Białystok 2015, s. 7–13. 

3 Zob. też idem, Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu, Toruń 2013, zwłaszcza  
s. 415–427.

4 Artystka mówiła o tym np. w czasie oprowadzania po wystawie Nowy Jork i dziewczyna, Galeria Art 
Stations w Poznaniu, w dniach 4.11.2015 czy 10.12.2015. 

Izabella Gustowska, Gdzie jest ta dziewczyna?, 15' loop, Galeria Art Stations, Poznań 2015, 
kanał Naomi, fot. I. Gustowska
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malarza uzmysławiają jednak, że pracując nad wszystkimi swoimi płótnami, korzystał 
on z pomocy żony – Josephine Hopper – współpracującej z nim jako modelka.

Josephine z domu Nivison Hopper (1883–1968) też była artystką. Urodzona na 
Manhattanie, ukończyła the Normal College of the City of New York (dziś Hunter 
College) i przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach publicznych. Rów-
nolegle pobierała nauki w zakresie sztuk plastycznych, między innymi w the New 
York School of Art. Stopniowo rozwijała swoją karierę jako rysowniczka i malarka, 
a także występowała jako aktorka (od 1915 roku w Washington Square Players). Po-
znała Edwarda Hoppera w 1914 roku w szkole artystycznej i widywała go potem 
w koloniach artystycznych w Nowej Anglii, w których spędzała czas latem. W 1923 
roku zbliżyli się do siebie, rok później wzięli ślub. Od tego czasu jej tożsamość artystki 
i aktorki stopniowo coraz bardziej była wypierana przez tożsamość żony malarza, 
jego modelki i sekretarki. Miała coraz mniej czasu i wsparcia dla swojej sztuki, ale 
ciągle tworzyła. 9 lipca 1942 roku zapisała w swoim dzienniku: „ale przyszedł, by 
poczuć seks, pływanie, francuski… to jego domena – malowanie… także z tego zo-
stałam również wypchnięta – prawie, ale jestem gotowa walczyć”5. Josephine Hopper 
swoje prace przekazała wraz ze spuścizną męża do Whitney Museum of American 
Art. Tylko kilka z nich się zachowało. Do naszych czasów przetrwały nie jej dzieła, 
w większości zaginione, tylko jej wizerunek utrwalony na płótnach męża.

Gustowska mało uwagi poświęca tym nielicznym zachowanym czy znanym 
z reprodukcji pracom Josephine Hopper. Bardziej zainteresował ją jej los, codzienne 

5 Josephine Hopper, za: G. Levin, Edward Hopper. An Intimate Biography, New York 2007, s. 354. 

Izabella Gustowska, Gdzie jest ta dziewczyna?, 15' loop, Galeria Art Stations, Poznań 2015, 
kanały Abigail i Danielle, fot. I. Gustowska



Izabella Gustowska, Gdzie jest ta dziewczyna?, Galeria Art Stations, Poznań 2015, fot. J. Klupś

Izabella Gustowska, Oculus, projekcja wideo, 6'47'', Galeria Art Stations, Poznań 2015, fot. I. Gustowska
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życie z malarzem i walka o swoją sztukę. Cenniejsze od dzieł i częściej przywoływa-
ne są więc dzienniki Josephine Hopper, które znamy z biografii Edwarda Hoppera 
autorstwa Gail Levin6, opisujące jej małżeńskie życie, współpracę z Edwardem 
i frustrację z powodu niemożności samorealizacji. 

Zainteresowanie Josephine Hopper w wypadku Gustowskiej stało się punktem 
wyjścia do refleksji na temat losu artystek czy kobiet w ogóle. Zaowocowało najpierw 
pracami składającymi się na Przypadek Izy G..., w których w przestrzeń obrazów 
Hoppera Gustowska wpisała samą siebie, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób 
dokonując zestawienia siebie z Josephine Hopper. Nie polega ono na zrównaniu, ale na 
porównaniu. Gustowską na przykład bardzo poruszyło pozowanie przez Josephine do 
obrazu Słoneczny poranek, przede wszystkim fakt, że przedstawia on młodą kobietę, 
a artystka/modelka miała wtedy 68 lat, mniej więcej tyle samo, co Gustowska zapo-
znająca się z tą historią. W jednym z filmów składających się na Przypadek Izy G… 
pokazała siebie siedzącą na łóżku w swoim domu w Poznaniu, w pozie przypominającej 
tę ze Słonecznego poranka, i oglądającą reprodukcję tej pracy. W notatniku wydanym 
jako Hybryda w 2014 roku zanotowała: „i żony / trzeba koniecznie pamiętać, / dlaczego 
przegrywają żony artystów. / Kobiety są głodne, głodne życia / czasami usypiają swoje 
ja, taki komfort, / czasami poświęcają się dla innych, sfrustrowane przegrywają jeszcze 
więcej. / To dobrze, że nie jest czyjąś żoną, / jest sama dla siebie, / to bywa bolesne, / 
ale w ogólnym rozliczeniu wychodzi na plus”7. 

Przypadek Edwarda H... i Przypadek Izy G... tworzą dwie pierwsze części trypty-
ku, którego dopełnieniem jest praca zrealizowana w latach 2013–2015 i poświęcona 
bardziej bezpośrednio Josephine Hopper. W 2013 roku Gustowska pojechała do No-
wego Jorku, miasta, gdzie żyli i mieszkali Hopperowie, by przyjrzeć się jego młodym 
mieszkankom przez pryzmat losu Josephine. Zadawała sobie pytanie, czy podzielą 
one jej los, czy ich życie potoczy się inaczej. Zaangażowała kilkanaście kobiet, z któ-
rymi nakręciła kilkadziesiąt godzin materiału filmowego8. Został on wykorzystany 
na razie w dwóch pracach: filmie Przypadek Josephine H… i instalacji wideo Gdzie 
jest ta dziewczyna?, prezentowanej w ramach wspomnianej już wystawy Izabella 
Gustowska. Nowy Jork i dziewczyna. 

Zarówno w filmie, jak i w instalacji współczesne Josephine’y pokazywane są 
często w ich naturalnym środowisku. Pozwoliły one Gustowskiej na wejście w swój 
prywatny świat, którego fragmenty artystka nam pokazuje. Widoki te przeplatają 
się ze scenami, w których kobiety umieszczone zostały w przestrzeniach przypo-
minających konkretne obrazy Hoppera. Widzimy je więc na przykład przy barze 
przypominającym ten z obrazu Nocni włóczędzy (1942), w kawiarni z obrazu Au-
tomat (1927), na ganku domu z Lata (1943) czy na łóżku ze Słonecznego poranka 
(1952). W każdej z tych scen Josephine, zamrożona na obrazie Hoppera, ożywa. To, 
co w oczywisty sposób wynika z odmienności medium – nieruchome postaci na 
obrazie malarskim i ich poruszenie w filmie – nabiera tutaj dodatkowego znaczenia. 

6 Ibidem.
7 I. Gustowska, Hybryda, Poznań 2014, BN.
8 Większość z nich zgłosiła się na casting, ale niektóre zostały przez Gustowską „wyłapane” na ulicach 

Nowego Jorku i zaproszone do współpracy. W projekcie wzięły udział: Naomi Bell, Telma Bernardo, 
Annelise Bianchini, Danielle Brewer, Sari Caine, Chantez Carter, Abigail Classey, Tamara i India Daley, 
Ciara Griffin, Clarice Jensen, Sofia Lund, Kate Tenetko, Meredith A. Watson.



Izabella Gustowska, Gail, monitor, 5'54'',  
Galeria Art Stations, Poznań 2015, fot. I. Gustowska

Izabella Gustowska, Przypadek Edwarda H… (1925–2014, 11'09''), Przypadek Izy G… (2015, 6’30”),  
instalacja multimedialna, Galeria Arsenał Elektrownia, Białystok 2015, fot. M. Zaniewski
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Izabella Gustowska, Gdzie jest ta dziewczyna?, 15' loop, kanał Naomi, fot. I. Gustowska 

Izabella Gustowska, Gdzie jest ta dziewczyna?, 15' loop, kanał Abigail, fot. I. Gustowska

Fragment obrazu Edwarda Hoppera Automat, cytat z filmu Izabelli 
Gustowskiej Przypadek Josephine H…, 50', 2014, fot. I. Gustowska

110

Czas Kultury 1/2016



111

Współczesne Josephine’y zostają uwolnione. Nie powtarzają pozy Josephine Hopper, 
narzuconej jej przez męża, co oznacza tu: nie powtarzają jej losu, tylko mają szansę 
zachowania się w taki sposób, jaki im najbardziej odpowiada. Momentami wydaje 
się następować zrównanie Josephine Hopper z jej współczesnymi wcieleniami. Nie 
ma ono jednak prowadzić do wniosku, że podzielą one jej los. Jest raczej otwarciem 
możliwości w nim zapisanych.

Ważnym punktem odniesienia dla tej realizacji jest praca The Dinner Party Judy 
Chicago zrealizowana w latach 1974–19799. To instalacja poświęcona historii ko-
biet. Trzydzieści dziewięć uznanych za najważniejsze ma wyznaczone swoje miejsca 
przy stole o kształcie równobocznego trójkąta, 999 jest wypisanych na podeście (the 
Heritage Floor), na którym stoi stół. Każde nakrycie składa się z bogato haftowanej 
serwety i stojącego na niej talerza-rzeźby. Artystka wykonała tę pracę wraz z wieloma 
wolontariuszkami. 

Do pewnego stopnia Gustowskiej przyświecał podobny cel przeciwstawienia się 
wymazywaniu kobiet z historii, w tym konkretnym przypadku Josephine Hopper z hi-
storii sztuki. Przyłącza się ona do tych  – na przykład do historyczki sztuki Gail Levin10 
– które przywracają ją pamięci. Dla Gustowskiej jest to jednak wyłącznie punkt wyjścia 

9 Została ona przywołana przez samą Gustowską w środkowej przestrzeni wystawy Izabella Gustowska. 
Nowy Jork i dziewczyna.

10 Gail Levin poświęciła dużo uwagi Josephine Hopper w biografii jej męża (zob. przyp. 5), a także odręb-
ny tekst Writing about Forgotten Women Artists: The Rediscovery of Jo Nivison Hopper, [w:]  
K. Fredrickson, S.E. Webb (red.), Singular Women: Writing the Lives of Women Artists, Los Angeles – 
London 2003, s. 130–145. Swoją biografię Judy Chicago (Becoming Judy Chicago:  

Izabella Gustowska, Kate, monitor, 4'30'', 
Galeria Art Stations, Poznań 2015,  
fot. I. Gustowska

Izabella Gustowska, obiekt – hipotetyczny 
kapelusz Josephine H., lata 30., Galeria Art 
Stations, Poznań 2015, fot. I. Gustowska
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do rozbudowanej refleksji o losie kobiet i ich twórczości, (nie)możliwości rozwoju poten-
cjału twórczego i (nie)spełnieniu. W przestrzeni projektu Gustowskiej, jak w The Dinner 
Party, zostały zestawione z sobą różne kobiety. Kluczem nie jest tu jednak, jak u Judy 
Chicago, uznanie dla ich osiągnięć mające znamiona obiektywnej oceny. U Gustow-
skiej nie pojawiają się kobiety postrzegane jako najważniejsze dla dziejów kultury, lecz 
te, które ją zainteresowały: artystki, jakie ją fascynują, współczesne i starsze, aktorki 
i odgrywane przez nie postaci, przyjaciółki, studentki, współpracowniczki. 

Izabella Gustowska od końca lat 70. XX wieku przygląda się twórczym kobietom 
i stwarza przestrzeń dla ich sztuki. Organizuje (początkowo z Krystyną Piotrowską) 
wystawy, na których pokazują swoje prace artystki z różnych pokoleń: jej rówie-
śniczki, poprzedniczki, młodsze koleżanki. Sztuka kobiet (1980), Obecność III (1992), 
Ósmy dzień tygodnia (2011) to przykładowe ekspozycje przez nią kuratorowane11. 
Wyznaczają one węzłowe punkty konsekwentnie realizowanej działalności na rzecz 
tworzących kobiet. W ich centrum wydaje się stać troska o możliwość samorealizacji. 
Ostatnia z wymienionych wystaw pokazywała prace organizatorki i młodych artystek. 
Podobnie jak Przypadek Josephine H…, była wynikiem fascynacji kobiecością, tą ak-
tywną, kreatywną, pełną energii, i kobietami, których twórcze życie dopiero rozkwita. 

Warto zauważyć, że nieomal równolegle z pokazem galeryjnej wersji Przypadku 
Josephine H… (instalacji Gdzie jest ta dziewczyna?) w Galerii Arsenał w Białymstoku 

A Biography of the Artist, Chicago 2007) zadedykowała „Josephine Verstille Hopper i wszystkim wyma-
zanym artystkom”.

11 Więcej na temat tych ekspozycji zob. A. Jakubowska, Spotkania. Wystawy sztuki kobiet kuratorowane 
przez Izabellę Gustowską, „Ikonotheka”, 2016 – w przygotowaniu.

Judy Chicago, The Dinner Party, 1974–1979, monitor, 3'15'', w filmie Izabelli Gustowskiej 
Przypadek Josephine H..., fot. I. Gustowska



Izabella Gustowska, Przypadek Edwarda H..., Przypadek Izy G…, Galeria Arsenał Elektrownia, Białystok 2015,  
fot. M. Zaniewski

Izabella Gustowska, Przypadek Edwarda H..., Przypadek Izy G…, Galeria Arsenał Elektrownia, Białystok 2015, fot. M. Zaniewski
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odbyła się pierwsza prezentacja dwóch pierwszych części tryptyku, pokazanych razem: 
Przypadku Edwarda H… i Przypadku Izy G…12. Filmy z obu projektów zostały tam 
przeplecione, tworząc spójną całość. Autor tekstu w katalogu, cytowany już Filip Lipiń-
ski, słusznie zwrócił uwagę na dwie projekcje znajdujące się przy wejściu na wystawę: 
jedną pokazującą autoportret Hoppera w kapeluszu zestawiony z postaciami mężczyzn 
w kapeluszach z filmów przywołanych przez Gustowską i drugą ukazującą artyst-
kę przymierzającą kapelusze, każdy przypisany innej Josephine. Lipiński wyjaśnia: 
„W owym «przedsionku» wystawy – lub inaczej: w jej scenie pierwotnej – ma miejsce 
introdukcja postaci «filmu» (malarza, aktorów, artystki-aktorki) i skondensowanie 
głównej zasady projektu: poszerzenie pola funkcjonowania dzieła o uruchomiony 
przez artystkę horyzont wizualnych skojarzeń w dialogu z kolejną warstwą, w której 
podmiot spojrzenia staje się jednocześnie jego przedmiotem, a reżyser jest jednocze-
śnie aktorem”13. Przy wejściu na wystawę w poznańskiej galerii (Izabella Gustowska. 
Nowy Jork i dziewczyna), otwartej, kiedy ta w Białymstoku ciągle była czynna, artystka 
też zdecydowała się na zestawienie siebie i Edwarda Hoppera. Prezentowany był tam 
wirtualny performans Summertime, przywołany na początku tego tekstu. 

„Wirtualny” odnosi się głównie do zastosowanej techniki – Gustowska wy-
konała performans kilka dni przed otwarciem wystawy. Został on zarejestrowany  
i był potem odtwarzany na plexi pokrytej folią holograficzną, która dawała pewne 
złudzenie obecności artystki w galerii. Przypomnę, że performans ten polega na 

12 Izabella Gustowska. Przypadek Edwarda H… Przypadek Izy G…, Galeria Arsenał, Białystok,  
9.10. – 15.11.2015.

13 F. Lipiński, „Przypadki” sztuki…, op. cit., s. 12.

Fragment wideoperformansu Izabelli Gustowskiej Summertime 1943–2015,  
Galeria Art Stations, Poznań 2015, fot. M. Ptaszyński



Izabella Gustowska, Gdzie jest ta dziewczyna?, Galeria Art Stations, Poznań 2015, fot. J. Klupś

Izabella Gustowska, Gdzie jest ta dziewczyna?, Galeria Art Stations, Poznań 2015, fot. J. Klupś
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zamalowywaniu czarną farbą obrazu Hoppera Lato. Gustowska wyglądała jak wo-
jowniczka. Na początku performansu nałożyła na twarz farbę w sposób przywodzący 
na myśl malunki na twarzach wojowników. Taką smugą farby oznaczyła też postać 
młodej kobiety, jakby chciała pokazać związek między nimi. Jeśli na ten performans 
spojrzeć jako na walkę, to wydaje się, że Gustowska zwyciężyła. Czarny kolor sprawił, 
że obraz stapiał się z ciemną ścianą, znikał. Malarski wizerunek Josephine Hopper 
stworzony przez Edwarda Hoppera był usuwany, by wykreować przestrzeń dla Jose-
phine istniejących niezależnie od niego. Z drugiej strony walka ta rozgrywała się cały 
czas w obszarze wyznaczonym przez Hoppera. Dosłownie, bo to ramy reprodukcji 
jego obrazu wyznaczały pole, w którym pojawiała się Gustowska. Nie widać jej całej 
postaci. Przenośnie, bo Gustowska sięga po malarstwo, jego technikę, która dla niej 
jest marginalna, by podjąć z nim walkę. Co więcej, mimo że na początku ekspozy-
cji zamalowywała/usuwała obraz Hoppera, to jego płótna i tak powracały. Choćby 
w omawianej już instalacji, gdzie mieliśmy do czynienia ze scenami zaczerpniętymi 
albo bezpośrednio z jego obrazów, albo do nich nawiązującymi.

Umieszczając w tytule tego tekstu zapis „Hopper/Gustowska”, celowo nie chcia-
łam doprecyzowywać, o które z Hopperów chodzi: o Josephine czy Edwarda. Z pew-
nością jest tak, że w czasie realizacji trzech części tryptyku – kolejno: Przypadek 
Edwarda H…, Przypadek Izy G…, Przypadek Josephine H… – uwaga Gustowskiej prze-
suwała się z Edwarda Hoppera na Josephine Hopper. Ten pierwszy cały czas pozostaje 
jednak obecny. Tyle że zaczyna występować przede wszystkim jako malarz, który 
jest mężem artystki, a nie jako uznany amerykański artysta. Josephine Hopper też, 
jak już pisałam, nie została oświetlona jako autorka ważnych prac, lecz jako malarka, 
żona malarza. Spojrzenie na nią przez pryzmat współczesnych mieszkanek Nowego 
Jorku sprawia, że jej pozy, zamrożone na obrazach męża, zamieniają się w czynności. 
Dzięki jej młodym wcieleniom można sobie wyobrazić ją raz jeszcze stojącą przed 
wyborami, których dokonała. Zobaczyć w niej twórczą mieszkankę Nowego Jorku. 

Zapis „Hopper/Gustowska” ma też wskazać na dwie główne relacje między 
bohaterami tych projektów: z jednej strony Edwarda Hoppera i Izabelli Gustow-
skiej jako dwojga artystów w różny sposób odnoszących się do Josephine Hopper,  
a z drugiej – Josephine Hopper i Izabelli Gustowskiej jako dwóch artystek, które stały 
przed podobnymi decyzjami i wybrały różne drogi twórcze.

Główny „dramat” rozgrywa się zasadniczo między tymi trzema osobami, wymie-
nionymi w tytułach poszczególnych części projektu Gustowskiej. Zajmują one już swo-
je, różne, miejsce w historii sztuki. Artystka dołączyła do nich kilkanaście młodych 
mieszkanek Nowego Jorku, dość przypadkowych14. Są one dla niej ważne jako bohaterki. 
Na wystawie Nowy Jork i dziewczyna zajmowały często taką samą pozycję jak Izabella 
Gustowska i Josephine Hopper. Ich imiona, połączone z imionami jeszcze innych ko-
biet, rozbrzmiewały w przestrzeni ekspozycyjnej, wymieniane przez mechaniczny głos. 
Poświęcone im były tak samo skonstruowane wizualno-słowne notatki, zajmujące jedną 
z przestrzeni wystawy. Pozostaną jednak na marginesie historii sztuki, jeśli w ogóle się 
w niej znajdą, tak jak wolontariuszki pracujące z Judy Chicago nad The Dinner Party15. 

14 Por. przyp. 8.
15 A. Jones (red.), Sexual politics: Judy Chicago’s Dinner party in feminist art history, Los Angeles 1996. 
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Nie było jednak celem artystki wprowadzenie ich nazwisk do narracji historyczno-ar-
tystycznej, tak jak nie zależało jej na promocji twórczości Josephine Hopper. 

Ważnymi cechami opowieści Gustowskiej o Josephine Hopper są biograficzność, 
uaktualnienie i uprywatnienie. Poznańska artystka zaproponowała spojrzenie przez 
pryzmat niespełnionej, zapomnianej amerykańskiej malarki na współczesne kobiety. 
Spojrzenie pełne sympatii dla ich aktywności, ale i niepokoju o szanse rozwoju. Jak 
już pisałam, nie przywołała sztuki Josephine Hopper, tylko jej historię, którą moż-
na odnieść do projektów tożsamościowych różnych kobiet. Fakty z życia Josephine, 
jej słowa i jej wizerunki na obrazach męża, przekształcone zostały w dynamiczne 
elementy wchodzące w relację z zapisami współczesności, świata Gustowskiej i za-
proszonych przez nią kobiet. A także widza. W instalacji Gdzie jest ta dziewczy-
na? zanurzony był on w spójnej przestrzeni stworzonej przez otaczające go obrazy 
(pokazane na rozciągającym się wzdłuż ścian szerokim fryzie), dźwięki i światło. 
Afektywna, fragmentaryczna opowieść o współczesnych nowojorskich Josephine’ach 
nie sprzyjała porządkowaniu narracji, lecz raczej zatopieniu się w ich świecie. Gra-
nice przestrzenne i czasowe ulegały zatarciu, realność była pochłaniana przez sferę 
wyobrażeniową i wzmocnieniu ulegała możliwość, by wspomniane uprywatnienie 
„wirtualnej” opowieści o zapomnianej artystce z Nowego Jorku dotyczyło każdego, 
kto wkroczył w tę, mającą formę artystycznej realizacji, alternatywną historię sztuki 
kobiet. I

Izabella Gustowska, drzewo genealogiczne kobiet związanych z projektem Nowy Jork  
i dziewczyna, Galeria Art Stations, Poznań 2015, fot. I. Gustowska
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