
A N N A  Ł A Z A R  R O Z M A W I A 

Z  Ł E S I Ą  C H O M E N K O

Artysta „celuje”
tak samo jak 
snajper

Autorefl eksja. Dla mnie „krytyczność” to nie tylko badanie zewnętrznych procesów, problemów 

spoza sfery sztuki akademickiej, ale też budowanie własnego rozumienia i poglądów. Czyli krytyka 

zaczyna się od samego siebie. Ważnym tematem jest dla mnie 15-letnia artystyczna edukacja rozpo-

częta chwilę po tym, jak przestał obowiązywać socrealizm. A dla R.E.P.-u „krytyczność” oznaczała 

poszukiwania trudnych tematów społecznych i odpowiedzi na pytanie o swoje miejsca w kulturze

i społeczeństwie.
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Co sądzisz o sytuacji młodych artystów z pokolenia, które debiutowało w czasie 

pomarańczowej rewolucji, o grupie Rewolucyjna Przestrzeń Eksperymentalna (R.E.P.)?

Większość naszych kolegów i koleżanek z Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie pracuje na 
zamówienie albo zajmuje się designem. W Akademii studentów i studentek było bardzo 
dużo, ale tych, którzy robili coś twórczego, można policzyć na palcach. Od samego począt-
ku było nas niewiele. Dla mnie początek grupy R.E.P. zbiegł się z ukończeniem uczelni, 
którą traktowałam jak więzienie. Trzeba było „odsiedzieć” w jakiejkolwiek pracowni pięć 
lat, wykonując nudne zadania. Wszystkim nam brakowało adekwatnego wykształcenia 
i dlatego chcieliśmy połączyć się w grupę i razem szukać sposobów na rozwój. Praktycz-
nie w tym samym czasie zaczęła się pomarańczowa rewolucja i w atmosferze pędu do 
wolności zaczęliśmy pracować na ulicy, pokazywaliśmy płótna wprost na śniegu. Potem 
Jerzy Onuch, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej przy Narodowym Uniwersytecie 
Akademia Kijowsko-Mohylańska, wpuścił nas do tej najważniejszej wówczas instytucji 
sztuki współczesnej. Na początku było nas 20. Chcieliśmy znaleźć własny język, określić 
wspólne tematy. Przez ostatnie dziesięć lat to poszukiwanie nabierało coraz wyraźniej-
szych form. Wówczas oznaczało głównie wyrwanie się poza granice akademizmu i szu-
kanie własnego języka, krytycznego podejścia do wykształcenia i wiedzy. Nasze pierwsze 
próby były bardzo naiwne, prawie wszyscy w Akademii straciliśmy mnóstwo czasu i za-
częliśmy eksperymentować dość późno.

Czy przypominasz sobie swoje pierwsze eksperymenty w sztuce?

Uczyłam się w pracowni scenografi i, pozwalano tam na eksperymenty w granicach pro-
jektu scenografi i do wybranego spektaklu. Uczyliśmy się budowania metafor. Pamiętam, 
że robiłam coś z silikonu, pisałam koncepcje do projektów teatralnych. Już na ostatnim 
roku namalowałam cykl Madonny z dacz – postaci potężnych kobiet w bieliźnie i w stro-z
jach kąpielowych pracujących w ogródkach działkowych. To, jak przedstawiłam kobiece 
ciało, wywołało oburzenie u wykładowców i nie zostałam przyjęta na doktorat. Wówczas 
pierwszy raz spróbowałam wykorzystać zdobyte samodzielnie doświadczenie dla kry-
tycznej wypowiedzi, faktycznie była to też krytyka mojego doświadczenia…

Co stoi za słowem „krytycznie”?

Autorefl eksja. Dla mnie „krytyczność” to nie tylko badanie zewnętrznych procesów, prob-
lemów spoza sfery sztuki akademickiej, ale też budowanie własnego rozumienia i poglą-
dów. Czyli krytyka zaczyna się od samego siebie. Ważnym tematem jest dla mnie 15-let-
nia artystyczna edukacja rozpoczęta chwilę po tym, jak przestał obowiązywać socrealizm. 
A dla R.E.P.-u „krytyczność” oznaczała poszukiwania trudnych tematów społecznych 
i odpowiedzi na pytanie o swoje miejsca w kulturze i społeczeństwie.

Opowiedz, proszę, więcej o grupie R.E.P.

Pracowaliśmy na zasadach, które chcieliśmy, by obowiązywały w naszym państwie. Pod 
koniec rocznej rezydencji w CSW w roku 2005 stało się jasne, że będziemy pracować ra-
zem. Powstały wówczas kluczowe dla nas zasady – pracujemy jako jeden autor, nie mamy 
lidera, nie ma żadnej hierarchii, wszystkie decyzje podejmowane są drogą konsensusu. 
Myśleliśmy o sobie jako o modelu społeczeństwa, chcieliśmy być zatem społeczeństwem 
idealnym. Wypracowaliśmy pewien sposób myślenia. Każdy z nas jest też indywidualnym 
artystą, ale prace R.E.P.-u bardzo się różniły. Z czasem w naszych indywidualnych pra-
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cach zaczęło się pojawiać więcej elementów wspólnych – wszystkich nas interesowały na 
przykład tematy społeczne, wpływaliśmy na siebie. Byliśmy też kuratorami kilku wystaw, 
a potem weszliśmy w skład kuratorskiego ugrupowania Hudrada, w którym zebrali się 
architekci, krytycy i krytyczki, pisarze i pisarki, aktywistki i aktywiści. Różnorodność ini-
cjatyw i ugrupowań, indywidualne praktyki artystyczne i inne sprawy odciągnęły energię 
od R.E.P.-u. Nie martwię się z tego powodu, traktuję tę grupę jak pestkę, z którego wyrosło 
drzewo. Z drugiej strony zawsze byliśmy krytyczni wobec kultury ofi cjalnej, dlatego duże 
instytucje się nas bały. 

Kontaktowaliście się jednak ze starszym pokoleniem, które też miało swój język 

współczesności. Czy omawialiście sztukę robioną przez nich?

Porównywano nas ze starszym pokoleniem, na początku prawie wszyscy zajmowaliśmy 
się malarstwem, ja okazałam się najbardziej wytrwała. Starsze pokolenie lubiło ironię, to 
była reakcja na sowiecki dogmatyzm i ich dialog z postmodernizmem. A my zawsze by-
liśmy w naiwny sposób poważni, starsi artyści się z nas podśmiewali. Różnica polega na 
tym, że my łączyliśmy się w grupy, żeby szukać kontekstu i tworzyć dla siebie środowisko, 
a starsze pokolenie raczej dostosowywało się do istniejących warunków. Masowo migro-
wali z jednej modnej galerii do drugiej. A my mogliśmy tylko prezentować swoje prace na 
ulicy, bo nie mieliśmy swojej instytucji, ale chcieliśmy wzmocnienia środowiska i stworze-
nia jakiegoś systemu.

Jak Ci się żyje w Ukrainie jako artystce?

Jeszcze w liceum plastycznym moimi najbliższymi przyjaciółmi byli Iwan Bazak i Alisa 
Nikitinowa. Stali się wspaniałymi artystami i wyjechali z Ukrainy. Iwan mieszka i pra-
cuje w Niemczech, Alisa w Czechach. W pewnym momencie zrozumiałam, że sytuacja, 
w której się tu znalazłam, nie jest tragiczna, a wręcz przeciwnie – ma ogromny potencjał. 
Przecież prawie nie ma tu systemu artystycznego. Można wymyśleć cały świat na nowo. 
Podczas pomarańczowej rewolucji mieliśmy wrażenie, że można pisać historię od nowa, 
budować społeczeństwo. A w rewolucji godności to już nie było poczucie, tylko rzeczywi-
stość. 

Często zwracasz uwagę na formalny aspekt sztuki.

Szukanie języka formalnego w sztuce uważam za akt polityczny. Jest to związane z re-
prezentacją, a reprezentacja to właśnie granica, którą sztuka wyznacza, co jest sztuką. 
W malarstwie interesuje mnie nie tyle treść obrazu, co jego formalne malarskie aspekty, 
takie jak przekształcenie jednej jakości w inną. Na przykład dekonstrukcja narracji czy 
też przejście od obrazu jako płaszczyzny malarskiej do obrazu jako obiektu, który łączy 
w sobie takie archaiczne elementy, jak rama, płótno, warstwę farby. Widzę sztukę, mimo 
romantycznych wyobrażeń, jako coś w rodzaju działalności naukowej. Najważniejszy jest 
proces, w którym obecne są elementy irracjonalne i analityczne. Ramy sztuki są bardzo 
chwiejne, umowne, sztuka jest interdyscyplinarna, znajduje się na skrzyżowaniu różnego 
rodzaju wiedzy. W tym jest jej niezwykłość. Możliwe są tu eksperymenty z różnym typem 
wiedzy, ale jeśli traktować sztukę jako naukę, to oczywiście dużo jest tu bardzo słabych 
punktów. Sztuka nie istnieje bez spontaniczności, twórczego impulsu. Rozumiem to jako 
niespodziewane wyjście poza granicę logicznych związków, przejście w sferę absurdu, tyl-
ko tam można dotknąć czegoś innego, w tym „przeżywania” współczesności.
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Dlaczego ważna jest dla Ciebie systematyzacja, porządkowanie wiedzy, badanie

korzeni?

Sztuka współczesna nieustannie produkuje wiedzę na swój temat. Z jednej strony chce 
rozmywać granice, z drugiej zaś dowodzić swojej konieczności, zajmować ważne miejsce 
w społeczeństwie. W Ukrainie status artysty do tej pory jest niezrozumiały. Artysta to 
jakiś romantyk, samotnik, dyletant. Nasz status to amatorzy – nie trzeba nam płacić hono-
rarium, wszystko robimy „z porywu serca”. Jedyna sfera, w jakiej ukraińskie artystki i ar-
tyści mają jakąś pozycję, to rynek sztuki, ale ten funkcjonuje w Ukrainie bez uregulowań. 
Nasze pokolenie chce ujawnić pewne mechanizmy i udowodnić, że sztuka jest społeczną 
koniecznością, ale nie ze względu na sprzedaż obrazu czy rzeźby. To jest pole ekspery-
mentu, gdzie szukamy nowego typu relacji z obiektem i z rzeczywistością. Osobiście cenię 
w sztuce systematyzację jako jeden z instrumentów, systematyzacja to kompozycja. A bez 
kompozycji – kicha. 

Cyfrowość, masowa reprodukcja bardzo zmieniają otoczenie sztuki.

Malarstwo jest dla mnie pracą analityczną, To, co robię z malarstwem, dotyczy obrazu. 
Konsekwentnie buduję tematy, dekonstruuję, szukam abstrakcyjnego języka. W malar-
stwie oprócz reprezentatywnego, historycznego kontekstu bardzo ważny jest dla mnie 
sam proces malowania. W każdej pracy ważne są odległość/relacja między mną i feno-
menem, który mnie zainteresował. Ta odległość/relacja jest dla mnie treścią pracy. Moim 
celem nie jest obiektywny opis rzeczywistości. Ja chcę zrozumieć, gdzie jestem. Myśl na-
biera formy od tego, co wobec niej wypracuję. 

W Twoich obrazach można doszukać się dialogu z socrealizmem, awangardą, 

konceptualizmem. Socrealizm to spuścizna akademii i najsilniejsza tradycja

artystyczna ostatnich 50 lat, a przerwana awangarda i konceptualizm to tematy 

aktualne również dla Twojego pokolenia. 

Artyści odwołują się do tego czy innego kierunku w swoich pracach, ale, jak sądzę, bardzo 
ważne jest, żeby dostrzec przerwy między stylami i odtworzyć historyczne następstwo. 
W XX wieku w ZSRR, a potem na obszarze postsowieckim każdy kolejny styl w sztuce 
podmieniał i anulował poprzedni. Tworzyły się wyrwy w historii kultury. Kontynuowanie 
tradycji, badanie i przetwarzanie uważano za nieprzyzwoite. 

Zatem zamiast analizy i historii mamy do czynienia z totalnym mitotwórstwem, które 
trwa do dziś. Mamy kompleksy, że wielka zachodnia historia sztuki przeszła obok nas. 
Uważam jednak, że ciekawe jest odnowienie więzi i kontynuacja naszej historii, żeby uzy-
skać pewną bazę, punkt wyjścia, który pozwoli iść gdzieś dalej. Sama sięgnęłam po język 
socrealizmu właśnie po to, żeby połączyć taki „niewygodny” okres naszej sztuki XX wieku 
ze współczesnością i zmienić ten nadal dominujący język w coś innego.

Co dla Ciebie dzisiaj znaczy bycie artystką?

Powszechnie uważa się, że sztuka to wolność od codzienności. Ostatnio doszłam do wnio-
sku, że jako artystka jestem manipulowana przez swoją artystyczną perspektywę. W cza-
sie wydarzeń na Majdanie zrozumiałam, że oduczyłam się bezpośredniego odczuwania 
rzeczywistości. Mamy tak dużo kodów kulturowych, które formują nasze spojrzenie. 
Pracując z wizualnością, myślę obrazami i to jest efekt wieloletniego treningu, którego 
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teraz nie mogę się pozbyć. A moją interpretację rzeczywistości warunkuje sztuka, któ-
ra mi się podoba, i książki, które na mnie wpłynęły. Ja natychmiast sortuję to, co widzę. 
Nawet przyrodę postrzegam przez prace artystyczne, które znam. Na Majdanie robił na 
mnie wrażenie profesjonalizm lekarzy, ale także wojskowych, chociaż sprzyjali reżimowi 
Janukowycza. Zrozumiałam, że oni obiektywizują rzeczywistość. Profesjonaliści dzielą 
rzeczywistość na zestaw elementów, obiektów i budują właściwą sobie hierarchię wśród 
tych elementów. Artysta „celuje” tak samo jak snajper. Rezultat jest oczywiście inny, ale 
w obu wypadkach występuje to zdystansowanie. Projekt z rysowaniem portretów na Maj-
danie można opisać jako badanie granicy swojego profesjonalizmu. 

Miałaś potrzebę zaaplikowania na Majdanie swoich praktyk?

Tak, chciałam sprawdzić, czy refl eksja artysty ma tam w ogóle sens. Majdan był dla mnie 
modelem społeczeństwa, to była utopia w praktyce. Wszystko odbywało się na zasadach 
wolontariackich, ludzie oddawali swoje umiejętności w darze. Ja też zdecydowałam, że 
wbuduję się w ten system, że będę dawać ludziom portrety, ale sobie zostawię jedną ko-
pię, bo rysowałam przez kalkę. Pracując na Majdanie, od razu brałam pod uwagę to, że 
chociaż podejmuję próbę roztopienia się w życiu realnym, to zostawiam coś dla muzeum.

Czy sądzisz, że oryginał zawsze jest lepszy od kopi? Czy to był sposób na wyrównanie

szans tych, którzy Tobie pozowali? Nie chciałaś zawłaszczać?

Tak, oryginał zawsze jest lepszy niż kopia, ale też realne życie jest lepsze niż jego inter-
pretacja. Ci ludzie sami oceniali te rysunki. Dla mnie ważne było wypuszczenie orygina-
łu i nie chciałam już wiedzieć, co się z nim dalej będzie dziać. Spotykałam tych ludzi po 
kilku dniach i niektórzy mieli portrety złożone w kosteczką w wewnętrznej kieszeni, inni 
wysyłali je do domu. Dla mnie to znaczyło, że ludzie nadają obiektom sens samodzielnie 
i nie potrzebują sztuki, żeby siebie reprezentować czy opisać. Nawet wizualnie Majdan 
doskonale dawał sobie radę bez sztuki. Majdan reprezentował się przez choinkę, baryka-
dy. To było na tyle potężne, że artyści nie mogli stworzyć nic równie silnego. Dla mnie to 
było wyzwanie. Rozumiałam, że otacza mnie inna, ekstremalna rzeczywistość, i nie wie-
działam, czy pozostanę w niej artystką. Rosyjski artysta Piotr Pawleński przyjechał, żeby 
badać życie Majdanu. Postawiłam mu pytania: „Jaka tu może być sztuka? Czym ty się tu 
zajmujesz”. Odpowiedział: „Życiotwórczością”. Zaczął budować barykady, mówiąc, że to 
nie praca artystyczna, a „życiotwórczość”. Bardzo mi się to spodobało. Za sceną Wolnego 
Uniwersytetu zbudował barykadę, która niczego nie odgradzała. 

Czym jest dla Ciebie pojęcie „kultura”, czy widzisz związek między słowem „kultura” 

a Majdanem?

Pytanie jest dla mnie problematyczne. Teraz, kiedy najważniejsze jest przetrwanie, kultu-
ra wydaje się czymś nieobowiązkowym. Za kulturę uważam działalność człowieka w sze-
rokim sensie. Sztuka operuje wyobraźnią, to jej wielka przewaga, szczególnie w boles-
nych okresach przemian. Podoba mi się wypowiedź Borisa Groysa, kiedy zestawia sztukę 
z wojną i mówi, że wojna nie zależy już od sztuki, tak jak kiedyś. Wojna świetnie siebie 
opisuje i reprezentuje za pośrednictwem różnych mediów, ale sztuka ma niezaprzeczalną 
nad nią przewagę, a jest to autorefl eksja.

Wrzesień 2014, Wołomin – Kijów
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