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Od artystki 

W liście do jednego z wydawców Wittgenstein napisał: 
moja praca składa się z dwóch części: z tego, co w niej 
napisałem, oraz z wszystkiego, czego nie napisałem. 
I właśnie ta druga część jest ważna. 

[Wittgenstein] 

Wierzę w teorię niską w tym, co powszechne, w tym, co 
małe, co nieistotne, co antymonumentalne, co mikre, co 
bez znaczenia. Wierzę w zmianę, której dokonujemy, 
myśląc sobie własne to i owo oraz dzieląc się tym ze 
światem. Staram się prowokować, denerwować, naprzy-
krzać się, drażnić i bawić; tropię małe projekty, mikropo-
litykę, przeczucia, kaprysy, zachcianki. 

[Halberstam 42]

Ptak nie śpiewa dlatego, że zna odpowiedź – śpiewa 
dlatego, że ma piosenkę. 

[Walsh Anglund]

Wydział Sztuki Mediów Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu

Karolina Kubik
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Chciałabym tutaj wyjaśnić czy raczej uwypuklić kilka 
momentów z doświadczenia Fulbrighta, a zatem 
pozwolę sobie nakreślić ten krajobraz w duchu 
alternatywnej produkcji wiedzy, ponieważ stanowczo 
identyfikuję się z wyobrażoną na nowo i zdekolonizo-
waną przyszłością1.

Zacznę jednak od sceny ostatecznie wyciętej ze 
Świateł wielkiego miasta [“Charlie Chaplin”], opisanej 
przez Erica L. Floma w książce Chaplin in the Sound 
Era: An Analysis of the Seven Talkies, w której wystę-
pują Włóczęga i drewniany bloczek, niech to będzie 
nasz obrazek w tle: 

„Charlie przechadza się samotnie po zatłoczonej ulicy, 
gdy zauważa kawałek drewna utkwiony w kratce 
pod jego stopami. Raczej od niechcenia za pomocą 
swojej laski próbuje strącić bloczek, lecz przekonuje 
się, że ten utknął na dobre, obracając się z każdym 
kolejnym pchnięciem. Jego zainteresowanie wzra-
sta i wkrótce to, co z początku było spontanicznym 
dziwactwem, staje się prawdziwą fiksacją; drewniany 
bloczek pochłania całą uwagę Charliego. Równolegle 
jego obsesja staje się dla wszystkich innych rozrywką – 
przyciągając sprzedawcę ze sklepu, wstrzymując ruch 
pieszych i samochodów, i oczywiście zwracając uwagę 
policji” [62].

W moich badaniach komunikuję się w sposób 
niewerbalny. Celem nie jest wyjaśnienie poruszanych 
problemów, lecz raczej rozwinięcie ich analizy poprzez 
stworzenie odpowiedniego środowiska. Dociekania te 
są konceptualne, lecz także fizyczne – sztuka bardzo 
często nie jest nawet językiem, ale to, co pojawia się 
w jej polu, poprzez rzeczywiste i głębokie zaangażowa-
nie artystki, przekłada się na postęp w nauce i zmianę 
społeczną. Ja korzystam z poezji, powtórzenia, szeptu, 
śmiechu i aktywizmu propokojowego, które dostar-
czają modeli dla nowych zachowań. Przede wszystkim 
jednak, jako poetka performance wizualnego, wierzę, 
że „abstrakcyjność jest rewolucyjna i dlatego musimy 
ją pielęgnować, zamiast tworzyć uwalniającą teolo-
gię rozumu” [Soni], i w ten sposób opowiadam się 

1 To istotna zmiana w polityce tożsamości: teraz identyfikuję się 
„z”, a nie „jako”. „The only truth is face to face” – napisał Frank 
O’Hara w Ode: Salute to the French Negro Poets, wierszu czę-
ściowo poświęconym fałszywym uprzedzeniom, które rozmazują 
widok indywidualnych twarzy. Kończący wers głosi: „the only 
truth is face to face, the poem whose words become your mouth 
and dying in black and white we fight for what we love, not are”.

za wyzwoleniem ludzkiego umysłu spod dominacji 
religii, własności i władzy. Wierzę w porządek spo-
łeczny oparty na swobodnym łączeniu się jednostek 
w grupy. Moja praca nie jest pomyślana jako prak-
tyczne narzędzie dla rządzących, którzy chcą walczyć 
z zepsuciem – zaprojektowałam ją jako utwór poetycki 
ucieleśniony w nie-fikcji, który ma być performowany 
w przestrzeni publicznej i przemierzać spektrum 
płynności.

Przechodząc do serii kolaży, postrzegam je jako 
ucieleśniony manifest, który zgłosiłam jako Pracę 
semestralną numer 2 na zajęcia PPS-550 A Performance 
Across Cultures2, prowadzone przez fantastyczną 
artystkę i pracowniczkę kultury Jenny Romaine w Pratt 
Institute w Nowym Jorku w 2017 roku. Wprowadziła 
mnie ona w KlezKanada, zainicjonowany przez nią 
rytualny szabasowy marsz do tyłu, o którym mówi, 
że „jest tak antymilitarystyczny jak dadaiści, którzy 
w latach 20. XX wieku zdawali się deklarować: «nie 
będziemy maszerować w waszych faszystowskich sze-
regach, w waszych faszystowskich armiach – będziemy 
maszerować do tyłu»”.

Od 2010 roku poruszałam się wokół kwestii żenu-
jących sytuacji3 – moim zdaniem najbardziej otwartej 
formy performatywnej dostępnej grupie, w której 
osoby doświadczają stanu sprzeczności i muszą 
odnaleźć się w sytuacji, gdzie na niewiele zdaje się 
doświadczenie życiowe. Rytualny marsz wstecz oraz 
performatywne zażenowanie łączę intuicyjnie ze sceną 
ze Świateł wielkiego miasta, aby wyjaśnić, dlaczego 
mój wyjazd z Polski w 2016 roku, w szczytowym 
momencie kobiecych protestów ulicznych, miał tak 
głęboki wpływ na moją pracę.

Po pierwsze, szybko uświadomiłam sobie, 
że w mojej kulturze opowieści starszych osób są 
smutne lub dramatyczne. Zrozumiałam, że nie śmieję 
się tak dużo w porównaniu z osobami w moim 
otoczeniu i zdecydowałam przywrócić do życia mój 
performance śmiechu z 2008 roku, używając go 
w różnych akcjach realizowanych podczas pobytu 

2 Tak brzmi również tytuł serii.
3 „Sytuacje żenujące / Zastąpić szok sytuacją / żenującą: / 

Sytuacja żenująca to coś więcej / niż zaszokowanie. / Trzeba 
na to o wiele większej odwagi, / ryzyka / i decyzji. / Sytuacja 
żenująca niszczy w widzu / o wiele skuteczniej / jego doświad-
czenie życiowe / i jego konwencjonalne, / ulegalizowane istnie-
nie, / ustawia go «poniżej»” [Kantor 254]. 
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w Nowym Jorku pomiędzy 2016 a 2018 rokiem. 
Obecnie idea śmiechu jako aktu rewolucyjnego jest 
jednym z napędów mojej praktyki. Postrzegam śmiech 
jako poetyckie narzędzie przetrwania, jego siła oporu 
bierze się z ciągłego powtarzania. Moim zdaniem 
performance o kobiecości i queerowości są kluczami 
otwierającymi możliwość przeprogramowania tego, 
co nazwano żenującym, i odzyskania tego, co z góry 
przyjęte. Nieskruszony kobiecy śmiech jako odmowa 
języka, jako opowiadanie, piosenka, poezja i manifest – 
jako niepraktyczne rozwiązanie. Propozycja nonsensu.

Co to znaczy śmiać się w przestrzeniach władzy? 
Jakie to uczucie? Kto się śmieje, komu wolno się śmiać, 
a komu się zabrania?

Po drugie, w tym wprowadzającym oświadczeniu  
dla „Czasu Kultury” traktuję śmiech jako narzędzie 
queerowania, podobne do historycznego procesu 
dezidentyfikacji Muñoza4. Tym, o co pytam w swoim 
działaniu performance, jest białe, wschodnioeuropej-
skie kobiece ciało w sukience koktajlowej, podlegające 
wymianie, lecz nie w taki sposób, jakiego oczekiwa-
liby inni: śmiech sprawia, że staje się ono dociekające, 
histeryczne, nieprzewidywalne. Po śmiejącej się 
Polce spodziewa się, że szuka w USA męża i zabiega 
o zieloną kartę – ale zamiast tego jest ona triksterką 
i odmawia kompensowania heteronormatywnego, 
patriarchalnego amerykańskiego spojrzenia. Śmiech 
jest dla mnie aktem odrzucenia patriarchalnych insty-
tucji władzy (takich jak heteronormatywna rodzina 
w Polsce kontrolowana przez Kościół, uniwersytet, 
gdzie wymiana wiedzy odbywa się w środowisku 
zdominowanym przez mężczyzn, czy rząd ufundo-
wany na militaryzmie oraz podatny na współzależność 
przywódców kościelnych i polityków) lub gestem 
wycofania.

Zaprezentowane tu fotografie pochodzą z doku-
mentacji dwóch różnych performance’ach: jedna 

4 Według José Estebana Muñoza: „Dezidentyfikacja polega na zre-
cyklingowaniu i ponownym przemyśleniu zakodowanego znacze-
nia. Proces dezyidentyfikacji rozprasza i rekonstruuje zakodowa-
ny przekaz tekstu kultury w sposób, który zarówno demaskuje 
jego uniwersalizujace i wykluczające machinacje, jak i przekiero-
wuje jego funkcjonowanie, tak by wyjaśniało, uwzględniało 
i umacniało tożsamości i identyfikacje mniejszościowe. W ten 
sposób dezidentyfikacja nie poprzestaje na łamaniu kodu więk-
szości, lecz idzie dalej i korzysta z tego kodu jako surowca do 
reprezentowania polityki i pozycji tych, którzy pozbawieni są 
mocy, co było nie do pomyślenia z punktu widzenia dominującej 
kultury” [31]. 

z działania pod tytułem Seks smutnych ludzi, czyli „jak 
wyprowadzić polską kobietę na ulicę”, a kolejna – z serii 
działań performance o śmiechu pod tytułem Oldman’s 
White Finger (Nowy Jork 2016), których tytuły traktuję 
jak wiersze.

Pierwszy performance był nowym zainicjowanym 
przeze mnie rytuałem, a także moim osobistym 
protestem, analogicznym do tych, które odbywały się 
w Polsce (Ogólnopolski Strajk Kobiet, 3.10.2016). Per-
formance zainspirowany fragmentem sztuki The Turtle 
Pond Was a Fail (Dirst Stabs) Cary Scarmack oraz 
serią rysunków Heather Benjamin Sad People Sex był 
częścią Live and Multimedia Art Festival The Hidden 
Valley zorganizowanego przez dwa kolektywy: Wild 
Embeddings oraz Pulsar, i odbył się 8 października 
2016 roku w przestrzeni Last Frontier NYC na bro-
oklyńskim Greenpoincie. Nazwałam go wandalskim 
performancem w łóżku solo, ale był to w rzeczy-
wistości performance z łóżkiem, którego elementy 
nieśliśmy ulicami razem z widzami. Sprzeciw wobec 
prawa antyaborcyjnego nie stanowił dla nas jednej 
z opcji, lecz konieczność. Język polskich polityków był 
w tamtym czasie przesycony agresją, a partia rządząca 
dawała jasny komunikat, że to opozycja wyprowadziła 
polskie kobiety na ulice. 

„Biały palec starca” to hasło, które zapisywałam 
na ścianach i oknach w ramach działań pomiędzy 2016 
a 2018 rokiem. Dlaczego „biały palec starca?”, zapyta-
cie. Odpowiem: dlatego, że jest seksualny, kontrolujący, 
uciszający, wskazujący, wytykający, rządzący…

Właśnie dlatego wracamy do LOJALNOŚCI i KON-
SEKWENCJI jako dwóch filarów, na których opiera 
się moja edukacja i które sprawiły, że czas spędzony 
w Nowym Jorku był dla mnie trudny, ponieważ 
doszłam do wniosku, że rozwój jest czymś, co wydarza 
się poza moimi strefami komfortu. To dwie przyczyny 
tego, że ta nasza polsko-amerykańska opowiastka jest 
troszeczkę pokręcona (wciąż mając Charliego Chaplina 
w tle, aby uczynić scenę groteskową). Ich dogma-
tyczna siła uniemożliwia pedagogice transgresyjnej 
stanie się praktyką wolności tak, jak bym sobie tego 
życzyła5.

Rewizja opinii jest koniecznością, jeżeli ktoś chce 
się uczyć i badać. Przybyłam do USA pełna uprze-
dzeń: rasistowskich, homofobicznych, związanych 

5 Uczę na uniwersytecie od 2010 roku.
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z nietolerancją – wyjechałam niemal taka sama, ale 
zrozumiałam, że chodzi o to, by z każdym dniem 
być tą rasistką mniej – wyzbywać się rasizmu, odu-
czać, uwalniać6… Zrozumiałam, że mój autentyzm 
jest bardzo często moim aktywizmem, zwłaszcza 
gdy jestem częścią systemu, który nie został stwo-
rzony z myślą o mnie7. Zaczęłam nosić ze sobą znak: 

„Stypendystka Fulbrighta z Polski w solidarności 
z muzułmanami, rdzennymi mieszkańcami, niebia-
łymi kobietami, LGBTQIA+, planetą Ziemią… Moje 
wyzwolenie jest powiązane z waszym”.

Zaczęłam słuchać czarnych i rdzennych kobiet, 
i uświadomiłam sobie coś przełomowego: „Konstruuję 
typ kobiecości, który zaciekle neguje fakt, że moje 
ciało nadal funkcjonuje jako czynnik białej suprema-
cji. Jestem dla siebie tak delikatna, że po prostu nie 
mogę pojąć, iż będąc poddana opresji, sama mogę być 
opresyjna”8.
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Karolina Kubik, Oldman’s White Finger, fot. Ernest Goodmaw, 

Nowy Jork © 2016
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s. 56–57: Karolina Kubik, Praca semestralna numer 2 na zajęcia 

PPS-550 A Performance Across Cultures © 2017
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s. 58–61: Karolina Kubik, Praca semestralna numer 2 na zajęcia 

PPS-550 A Performance Across Cultures © 2017
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