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Polem moich zainteresowań jest pojęcie pamięci indywidualnej, protetycznej, postpamięć pokoleń i ich
tożsamość. Metodologicznie bazuję na interdyscyplinarnym researchu, korzystam też z różnego rodzaju
archiwów. Czerpiąc z pamięci kolektywnej znajduję echa historii we współczesnej tkance społecznej
i architektonicznej. Tworzę używając szeroko pojętej materii fotografii oraz jej kulturowych znaczeń,
realizuję obiekty site-specific, sytuacje z udziałem publiczności, a także zjawiska efemeryczne i ledwie
zauważalne. W ramach praktyki artystycznej prowadzę również warsztaty autorskie, współpracowałam
z Mediateką Mirande (FR), Galerią Arsenał w Białymstoku, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Galerią
PF w Poznaniu, Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
a także z licznymi fundacjami i stowarzyszeniami.
Mieszkam i pracuję w Poznaniu, współtworzę Pracownię Obrazów Utajonych na Wydziale Fotografii
Uniwersytetu Artystycznego oraz Pracownię Fotografii w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Studiowałam rejestrację filmową i telewizyjną w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim
w Opawie oraz Fotografię na Uniwersytecie Artystycznym. Współpracowałam z magazynami COMO
oraz Magenta. Jestem członkinią zarządu Naukowego Towarzystwa Fotografii (ntf.org.pl). W 2021
roku obroniłam pracę doktorską Kiedy kwitną wiśnie. Postpamięć i transmisja traumy na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu.

2021 - wystawa indywidualna „Sehnsucht” w Rodríguez Gallery, Poznań

2017 - finalistka 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

2021 - udział w projekcie konkursowym organizowanym przez BWA Wrocław oraz wystawie zbiorowej

2017 - udział w wystawie zbiorowej „Przenikanie”, rezydencja w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu,

„Nagi nerw” Studio Mistrzyni Joanny Rajkowskiej, Wrocław

wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław

2021 - realizacja kuratorska wystawy „W oku czułego obserwatora” w Centrum Kultury Zamek, Poznań

2016 - udział w wystawie zbiorowej „Polish Paradise”, Tbilisi Photo Festival, Tbilisi (GEO)

2021 - wystawa indywidualna „Fading Diana” SOON_57, Fundacja Rodziny Staraków, Warszawa

2016 - realizacja kuratorska cyklu czterech wystaw indywidualnych „Przedmiot fotografii”

2021 - indywidualna wystawa doktorska „Kiedy kwitną wiśnie”, gościnnie w Galerii Łęctwo, Poznań
2021 - udział w wystawie zbiorowej „Invasion of the Lens: Culture Resistance and Aesthetic”,
Selasar Art Space, Bandung (IDR)
2020 - wystawa indywidualna „Piątkowo”, Laboratorium, Poznań
2019 - realizacja kuratorska „Someone has deceived You” OFF Festiwal, Bratysława (SK)
2019 - wystawa indywidualna „Der Vorlage” Galeria Rotunda, Poznań
2019 - udział w wystawie zbiorowej „Przypadek sprawił, że...” Curators Lab, Poznań
2019 - realizacja kuratorska wystawy photobooków w Centrum Kultury Zamek, Poznań
2019 - udział w wystawie zbiorowej „ Wizyta”, Centrum Kultury Zamek, Poznań
2019 - realizacja kuratorska wystawy zbiorowej „ Wizyta”, Centrum Kultury Zamek, Poznań
(wraz z Jarosławem Klupsiem)

(wraz z Bartoszem Buszkiewiczem), realizacja konkursowa, Galeria PF, Poznań
2016 - udział w wystawie zbiorowej „Rozproszone widownie”, Art Stations, Poznań
2015 - Laureatka Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko”, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
2015 - wystawa indywidualna „Prawdopodobieństwo powodzenia eksperymentu”,
Centrum Kultury Zamek, Poznań
2014 - wystawa indywidualna „Fading”, Centrum Kultury Zamek, Poznań
2014 - udział w wystawie zbiorowej „Lapis Infernalis” Katedry Fotografii, Poznań, Słubice
2013 - udział w wystawie zbiorowej „To coś” Katedry Fotografii, Fotofestiwal, Łódź
2013 - udział w wystawie zbiorowej „Poza programem”, Muzeum Staszica, Piła
2013 - udział w wystawie zbiorowej „In/Out” ITF Opava, Interphoto Festiwal, Białystok
2012 - Laureatka Sekcji Debiuty, Międzynarodowy Festiwal Fotografii TIFF, Wrocław

2018 - udział w wystawie zbiorowej „#ulotne”, Galeria Duża Scena UAP, Poznań

2012 - udział w wystawie zbiorowej „Ja,Ty, My”, ITF Opava, Opawa (CZ), Ostrawa (CZ), Łódź

2018 - realizacja kuratorska w ramach projektu UAP „Kierunek Fotografia”, Poznań

2012 - udział w wystawie zbiorowej „Facing Youth”, Encontros da Imagem, Braga (PRT)

2018 - realizacja kuratorska wystawy photobooków w Galerii pf w Centrum Kultury Zamek, Poznań

2012 - udział w wystawie zbiorowej „Delikatne dobra” ITF Opava, Muzeum Współczesne Wrocław

2017 - udział w wystawie pokonkursowej APH, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa

Sehnsucht

cyjanotypia, obiekty z akrylu i cementu, 2021 | Rodriguez Gallery, Poznań

Sehnsucht jako niemożliwa do spełnienia tęsknota noszona od pokoleń – w końcu mogła wyjść
na wierzch by stać się nieco bardziej przejrzysta. Wystawa składała się z premierowych prac, a
także w części z prac powstałych w ramach mojego projektu doktorskiego „Kiedy kwitną wiśnie.
Postpamięć i transmisja traumy”. W dużej mierze badam tu wątki osobiste, a fragmenty są
niczym studium przypadku. Zapach kwitnących wiśni, tak niewinnie kojarzących się z wstępem
do lata, okazał się jednak ułudną słodyczą. Używany w badaniach nad transmisją traumy
acetofenon - o zapachu kojarzącym się właśnie z kwitnącymi wiśniami - dla istot poddanych
eksperymentom naukowym był właśnie wyzwalaczem traumy. Pamięć jako przedmiot zarówno
badań naukowych, eksperymentów artystycznych, ale i jako czynnik konstytuujący nasze bycie
w kontekście, okazuje się wymykać własnym kategoriom. Prace są wynikiem pracy z archiwami,
obserwacji i kwerendy na temat postpamięci pokoleń.

Widok ekspozycji w Rodriguez Gallery, Poznań
Fot. Joanna Czarnota

Fading Diana

cyjanotypia, folia monomeryczna, wydruk UV, 700 x 150cm | SOON_Fundacja Rodziny Staraków | 2021

W pracy przywołuję wizerunek Księżnej Diany – symbolu idealnej matki, niestrudzonej wolontariuszki, wzoru
kobiecości i elegancji, która zginęła w wyniku wypadku samochodowego w 1997 roku. Wówczas miałam
sześć lat i coś pękło. Teraz mam trzydzieści i nadal widzę tę szczelinę, powstałą niewątpliwie za sprawą
nagłośnienia tej tragedii przez media. Była to pierwsza masowo i międzynarodowo przeżywana żałoba, którą
- jak sądzę - nosimy w pamięci jako wyraźny ślad.
Oryginalnie fotografię wykonałam w technice cyjanotypii na jedwabiu, która powstaje pod wpływem
promieniowania UV, a jednocześnie blednie wystawiona na działanie światła słonecznego. Obraz w negatywie
jest odwołaniem do pierwotnego śladu, oryginału, podstawy istnienia tego widoku. Nie rozróżniamy na
pierwszy rzut oka cech indywidualnych, a po dłuższym wpatrywaniu się w obraz powstaje powidok - w
tym przypadku obraz pozytywowy. Użyta przeze mnie technika cyjanotypii umożliwia osiągnięcie nasyconej
niebieskiej barwy, która w jednym z ujęć teorii koloru Goethego oznacza smutek i tęsknotę.

Widok ekspozycji w Fundacji Rodziny Starków
Fot.: Grzegorz Demczuk

Kiedy kwitną wiśnie

seria obiektów i fotografii, porcelana, jedwab, metal | cyjanotypia, emulsja srebrowa | 2019 - 2021

Refleksja nad przemijaniem składa się na pojęcie egzystencji jako doświadczenia kruchego, lecz bardzo
złożonego. Uczucie życiowej niewiadomej, nasilające się wraz z upływem czasu, staje się powodem
do stawiania pytań o własne korzenie. Ważnym tego aspektem, zbliżającym nas do niemożliwej do
uchwycenia prawdy jest pojęcie pamięci. Jako przedmiot zarówno badań naukowych, eksperymentów
artystycznych, ale i jako czynnik po prostu - a może przede wszystkim - konstytuujący nasze bycie w
kontekście, okazuje się jednak wymykać nawet własnym kategoriom. Rodzi to natomiast pytania - nie
tylko o przeszłość, której skrawki tak bardzo nas niepokoją - ale o teraźniejszość, której poznanie
okazuje się najpotężniejszym narzędziem odkrywania własnej tożsamości. W swojej pracy badam
wpływ traumy przekazywanej między pokoleniami, poniższej prezentowane prace są częścią składową
pracy doktorskiej Kiedy kwitną wiśnie. Postpamięć i transmisja traumy.
W swojej pracy wykorzystałam jeszcze niezjedzony przez mole jedwab, porcelanę, fotografie, ale też
spadek w postaci pomniejszonego hipokampa. Pochodzenie przedmiotu obecnie stanowi o jego wartości,
zatem, wykorzystując pozostałości – czy też skarby – po Gieni, próbuję nadać wspomnieniom nowy
tor. Jest to swego rodzaju kult niefunkcjonalnych obiektów. Wcielenie w nowe role starych dywanów,
porcelanowej zastawy, fotografii, zużywalnych dóbr materialnych pozwala zrzucić z siebie balast traumy
w tle, w jakim były gromadzone.

Projekt graficzny i skład: Martyna Wyrzykowska
Okładka: Kamila Kobierzyńska

12 porcelanowych talerzy, różne wymiary, emulsja srebrowa

Obraz 120x150cm, jedwab, cyjanotypia

Widok Galerii Łęctwo z zewnątrz, Poznań

Piątkowo

wydruk atramentowy, wosk mineralny, 13 fotografii 50x50x2cm I 2020
Laboratorium Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

W kontekście wielu zmian w krajobrazie Poznania, szczególnie ciekawe wydają mi się przykłady
dzisiejszych osiedli mieszkaniowych, które jeszcze jako tereny wiejskie stopniowo włączane
były w granice miasta - miało to miejsce również w przypadku Piątkowa. Osiedle stojące
pomiędzy regionalnym folklorem a dążeniem do ciągłości przestrzeni miejskiej Poznania
próbowało kształtować przestrzeń w duchu pozytywnego odbioru miasta jako spójnej, lecz
różnorodnej całości. Obecny w przestrzeni nieporządek często traktowany jest tylko jako
jeden z negatywnych efektów stanowiący o wpływie architektury postmodernistycznej na
dzisiejszy kształt polskich miast - szczególnie osiedli mieszkaniowych. Badając te zjawiska poprzez
zmianę perspektywy ich postrzegania, w bałaganie dostrzeżemy jednak samozwańczą zasadę,
która jako kategoria porządku definiować będzie - tak przecież krytykowane - konsekwencje
postmodernizmu. Finalnie uznamy je jako tendencję w architekturze samą w sobie.

Widok ekspozycji Laboratorium, Poznań
Fot. Anya Korbut

Der Vorlage
instalacja I 2019

„ (…) To jest Flugzeug, pamiętam, jak latały
nad nami. Na początku nie wiedzieliśmy skąd
dasGetöse…
Dziecko, ja zostałam zbudzona, tak nisko
Messerschmitt flogen.
Nie było wiadomo skąd się wzięły, to było takie
życie w naszym schönes Haus.
Die Erwartung, unsere Vorlage.”

Widok ekspozycji Galeria Rotunda, Poznań
Fot. Sonia Bober

Echomorgenlied

wystawa „Wizyta”, instalacja dźwiękowa site-specyfic, Zamek Cesarski w Poznaniu | 2019

Utwór „Morgenlied” autorstwa Franza Schuberta pierwotnie został wykonany podczas
oficjalnego przekazania cesarzowi kluczy do Zamku w 1910 roku. W pracy „Echomorgenlied”
zwiedzający mogli go usłyszeć w jednej z zamkowych wież. Jednak przetransponowany do
współczesności przez dawną wentylację uległ zniekształceniu. Słowa wydobywane przez
głos operowy rezonowały z metalowymi elementami konstrukcji. Przechodząc przez kolejne
piętra monumentalnej architektury pozwał wydobyć to, co niesłyszane pierwotnie, a teraz
ledwo zauważalne podczas zwiedzania - trudną historię miejsca, które przetrwało wpływy
kolejnych władców.

„Wizyta”, Fot. Leszek Jańczak

Mouth full of prophecy
Seria obiektów, mąka, woda | 2019

Jednym z rytuałów, które pamiętam z rodzinnego domu, było robienie ciasta na makaron do rosołu
w każdą niedzielę. Suche, obtoczone w mące nitki nie miały smaku, jednak w tym procesie było coś,
co nakłaniało moją mamę do ugniatania i wałkowania tej jasnej masy. Jednym z pozornie niewinnych
wspomnień jest też przepowiednia padająca z ust mojej mamy: „kiedyś kąciki ust ci opadną” – było
zupełnie niezrozumiałe, a nawet nieistotne, jako sam proces starzenia się... Ciężaru nabrał jednak sam
fakt ostrzeżenia. Postanowiłam wykonać z ciasta do makaronu płaty przypominające skórę, na których
odbiłam ślad swoich ust. Faktycznie, opadły.

Pięknie tu mamy
beton, site-specyfic 800x160cm,

Oborniki Śląskie, Wrocław | 2017

Płaskorzeźba site-specyfic powstała w ramach projektu „Przenikanie” organizowanego przez
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Muzeum Współczesne Wrocław. Zaproszeni do
projektu artyści weszli współpracę ze społecznością Obornik Śląskich, Żmigrodu i okolic (woj.
dolnośląskie). Po pierwszych spotkaniach z mieszkańcami zaskoczyła mnie nader pozytywna
opinia na temat miasteczka Oborniki Śląskie. Po przeprowadzeniu dokładniejszych wywiadów
wyłonił się obraz miasta, które mimo trudnych lat tuż po wojnie, dziś jest powodem do dumy
dla swoich mieszkańców i włodarzy. To prawdopodobnie najlepsze miejsce do życia…
Działanie ma na celu pielęgnowanie „dobrej pamięci” o tym miejscu, te sentencje trwale wyryte
w drodze, którą codziennie przemierzają, będą ulegały wpływom atmosferycznym, będą się
zniekształcać i zacierać, jednak zostaną w pamięci miasta zapewne dłużej niż sami mieszkańcy.

działanie w ramach projektu „Przenikanie” fot. Tomasz Koszewnk

MY TU NIE NARZEKAMY, MIASTO NIE ZA
DUŻE NIE ZA MAŁE. JEST UROZMAICENIE
FIGURALNE TERENU I CHOLERNY POTENCJAŁ.
TYLE TU WILLI, ŻE PRZEZ DZIEŃ NIE ZLICZYSZ.
LUMPY PRZYJEŻDŻAJĄ, TAK TU DOBRZE. NO
I PAŁACÓW MAMY DOŚĆ, A I ŻYJEMY JAK
PRZECIĘTNI AMERYKANIE. MÓWILI, ŻE SIĘ
PRZYZWYCZAJĘ. TAKI CIEKAWY DRZEWOSTAN,
ALE I SZALEŃCÓW NIE BRAKUJE. DECYDUJĄ O
TYM WZGLĘDY KLIMATYCZNE, PODWYŻSZENIE,
NA KTÓRYM POŁOŻONE JEST MIASTO. ACH,
TE WIDOKI. MORENA CZOŁOWA JEST BARDZO
ZRÓŻNICOWANA. MARZĄ NAM SIĘ TYLKO
NACZYNIA POŁĄCZONE, KINO Z BASENEM.
TAKI TU MAMY ZDROWY MIKROKLIMAT. JAK
BURMISTRZ NIE POPCHNIE SŁOŃCA TO ŚWIECI
48 GODZIN. NIGDY SIĘ W OGÓLE STĄD NIE
WYPROWADZIMY, NIGDY. PIĘKNIE TU MAMY.

Pięknie tu mamy

płaskorzeźba z kruchego ciasta, 210x40cm, Muzeum Współczesne Wrocław | 2017

855/1

wybór prac

Zdzieszowice 2016 - 2017

Podczas dwóch lat trwania projektu wykonałam serię obiektów z zasobów niewielkiej działki opatrzonej numerem inwentarzowym 855/1 w mojej
rodzinej miejscowości - Zdzieszowice (woj. opolskie). Były to instalacje site-specyfic, rzeźby, działania w obrębnie land artu, akcje performerskie, a także
kilka warsztatów edukacyjno-artystycznych. Podczas wszystkich prowadzonych przeze mnie działań założeniem było korzystanie z wtórnych materiałów
pochodzących z tego miejsca lub też pozyskanych w ramach recyklingu od mieszkańców.
20 arowa działka w świadomości mieszkańców nigdy nie była przypisana do nikogo, była właśnie bezpańskim numerem. Wiosną okazało się jednak, że w
głębi są pozostałości upraw owocowych, a w trakcie oczyszczenia terenu natknęłam się na pozostałości fundamentów. Podczas poszukiwania ostatnich
właścicieli tego miejsca w urzędach znalazłam plan zagospodarowania tej działki, jak się okazało - niemieckiego gospodarstwa, które po wojnie popadło w
ruinę, a na jego miejscu pomimo zapotrzebowania parceli mieszkalnych nic nie powstało do dziś. Miejsce znajdujące się na osiedlu domków jednorodzinnych
położone u podnóża Górą św. Anny, było zarośnięte i zaniedbane od kiedy pamiętam, od kiedy wszyscy pamiętali. Nowi mieszkańcy sprowadzili się tu
właśnie po II wojnie, a kolejną falą byli robotnicy przyjezdni z całej Polski w latach ’70 i ’80. Przyjechali oni do pracy w jednej z największych Koksowni w
Europie - nie raz nazywanej „matką żywicielką”.
Przeprowadzone przeze mnie działania mogą być rozumiane w kontekście sztuki społecznej/relacyjnej, jednak unikałabym kategoryzowania poszczególnych
prac - granice działań bywały płynne, a same dzieła często zmieniały swój status. Zwieńczeniem działań było przeniesienie artefaktów, video, fotografii, a
nawet smaku tego miejsca do Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w czerwcu 2017 roku.

_rejestracja
roczne naświetlanie solarigraficzne | 2015-2016

_chochoł
obiekt site specyfic | 2016

Obiekt-chochoł jest połączeniem skoszonej, wysuszonej trawy, błota, gliny oraz dorbnych
śmiecy, które znalazłam na terenie działki. Z podobnego materiału wykonałam 4 metrową
wieżę, którą umieściłam na ekspozycji w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek.

_chochoł
widok działki z zaznaczeniem obiektu

_rajska jabłoń
_ciążenie
land art, instalacja | 2017

Jesienią posadziłam drzewo - rajską jabłoń, która miała być symbolem oswojenia działki numer
855/1. Tego rodzaju roślinność jest zawsze dla badaczy charakterystycznym znakiem ludzkiej
obecności na danym obszarze, a odmiana tej jabłoni ma swoją symbolikę - drzewa poznania dobra
i zła. Z myślą o tej roślinie wykonałam też kilkanaście ciężarków z betonu, do czego posłużyły
mi puste opakowania po jogurtach i resztka budowlanych materiałów. Zainspirowana amatorską
praktyką ogrodniczą zawiesiłam ciężarki na gałęziach - wykonuje się taki zabieg w celu zmuszenia
sadzonki do bardziej horyzontalnego rozrostu. Zwykle używa się dwóch-czterech obciążników,
moje zhiperbolizowane działanie było metaforą ciążenia z powodu powrotu do korzeni.

_hotel
warsztaty rzeźbiarskie, Zdzieszowice | 2016

W trakcie projektu odbywającego się w Zdzieszowicach przeprowadziłam kilka warsztatów
artystyczno-edukacyjnych zorganizowanych wraz z Radą Osiedla. W trakcie jednych znich
zaprosiłam do współpracy dzieci i młodzież - zbudowaliśmy kilkanaście hoteli dla pszczół
samotnic, a następnie zamocowaliśmy je w zagajniku przylegającym do działki 855/1.

_lądowisko
działanie land art, video | 2017

W Polsce jest niewielka ilość lądowisk dla śmigłowców, więc postanowiłam stworzyć takie dla
Zdzieszowic.Wycięliśmy w trawie literę H wpisaną w okrąg o wymiarach zgodnych z przepisami
dla lądowisk śmigłowców - średnica okręgu to 12m. Poprzez swoją skalę ingerencja w przestrzeń
jest możliwa do odczytania dopiero w pewnej odległości ponad łąką, na której odbyło się działanie.
Niemożliwe jest uchwycenie konturów wyciętych w trawie z perspektywy stojącego tam człowieka
- nikt z mieszkańców nie miał możliwości sprawdzenia jak lądowisko wygląda z góry.To tautologiczne
działanie pokazuję silę oddziaływania sztuki w niewielkiej społeczności.

Projekt 855/1, Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu | czerwiec 2017

Ćwiczenia z prowizorki

instalacje site specyfic ze znalazionych przedmiotów, seria 12 fotografii | 2015-2016

Rytuał powrotu do domu okazał się niezwykle inspirujący dopiero za jednym z setnych
razy. Jednym z tych, które mówią o przestrzeni, jej ciasnocie. Przedmieścia są tak gęste, jakby
wszyscy chcieli więcej zmieścić w miniaturze. Małe, trójkątne krzewy, małe kolumienki, mały
skalniak, trawa do patrzenia, ziemia nie spełnia już swojej roli. Estetyka wylewa się poza obręb
domostwa, wchodzi we wspólne. Wspólne jest też moim. Kadry tak ciasne, jak przyszło tam
mieszkać. Obiekty zostały skonstruowane ze znalezionych przedmiotów w obrębie miejsca,
w którym się wychowałam. Ingeruję w estetykę przedmieść, wchodząc tym samym
w dialog z już ukształtowaną przestrzenią oraz tym, co ukształtowało moją wrażliwość.
Projekty był prezentowany w ramach wystaw: konkursowych - Artystyczna Podróż Hestii w
Warszawie (2017) oraz Biennale Rybie Oko w Słupsku (2015). Fotografie wydrukowane na
folii monomerycznej były rozprzestrzenione po całej wystawie między innymi pracami, tak by
widzowie mogli się przypadkowo na nie natknąć.

8. edycja konkursu Rybie Oko, widok wystawy

16. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, widok wystawy

