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Publikowane w tym wydaniu „Czasu Kultury” fotografie przedstawiają prace grupy 
Slavs and Tatars z otwartej w listopadzie 2016 roku wystawy Usta usta w CSW Zamek 
Ujazdowski w Warszawie.

Slavs and Tatars założyli w 2006 roku mieszkająca w Tel Awiwie polska artystka Ka-
tarzyna Korczak oraz Payam Sharifi, mieszkający w Paryżu Amerykanin pochodzenia 
irańskiego. Polem działania grupy są semantyczne i kulturowe powiązania Wschodu 
i Zachodu na terenie Eurazji, czyli w rejonie położonym na wschód od byłego muru 
berlińskiego do Wielkiego Muru Chińskiego. Przesycone specyficznym, inteligentnym 
poczuciem humoru prace Slavs and Tatars dotyczą antropologii i polityki. Grupa two-
rzy instalacje, obiekty oraz wydaje liczne publikacje, które pełne są nieoczywistych 
gier językowych i operacji na symbolach.

Jak pisze kurator wystawy w CSW Jarosław Lubiak: „Slavs and Tatars cały czas kreoli-
zują, tworzą i zderzają ze sobą polityczne i wyobrażone geografie, obalając nasze kon-
cepcje tożsamości, języka czy wyznania. Jako region poddany presji imperiów (rosyj-
skiego, bizantyjskiego, perskiego, wymieniając tylko kilka), ideologii (komunizmu czy 
politycznego islamu) i nie wspominając o religiach abrahamicznych, Eurazja staje się 
gruntem, na którym mamy okazję lepiej zrozumieć nas samych jako jednostkowych, 
homogenicznych obywateli czy podmioty. Artyści opowiadają się za podmiotowością 
jako imperium, ze wszystkimi negocjacjami, heterogenicznościami, kompromisami 
koniecznymi do jego obalenia”. I
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Usta usta (widok wystawy), CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, 2016  
fot. Bartosz Górka
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