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Projekt The New Dictionary of Old Ideas (Nowy słownik
starych idei) jest wieloaspektową analizą fenomenu
określanego mianem Europy Środkowej. Autorzy
badają zjawisko w kontekście naglących zagadnień
politycznych oraz kwestii związanych z historią,
geografią czy kulturą wizualną. Próbując
odpowiedzieć na pytanie, czy Europa Środkowa
jest „faktem, utopią, pojęciem myślowym,
czy tylko chimerą”, odwołują się do szeregu pojęć
- między innymi paradoksu dotyczącego problemu
tożsamości oraz wyzwania jakie niesie ze sobą
zdefiniowanie zjawiska.
Zagadnienie zainspirowało twórców wystawy pod
tym samym tytułem The New Dictionary of Old
Ideas II, prezentującej prace artystów z Czech,
Gruzji, Polski i Hiszpanii, którzy badają fenomen
w szerszym ujęciu. Nieustannie zmieniające się
koncepcje Europy Środkowej są rozważane nie
tylko w odniesieniu do położenia geograficznego,
ale również czynników społeczno-politycznych,
ekonomicznych i kulturowych. Próby zdefiniowania
Europy Środkowej zwykle rodzą nieporozumienia
i tworzą dychotomiczne podziały, np. na centrum/
peryferia. Wybrane kraje są traktowane w sposób
uprzywilejowany i poświęca się im więcej uwagi,
co prowadzi do kolejnych podziałów.
Europę Środkową można postrzegać jako ideę,
metaforę powiązań między domniemanym
Zachodem i Wschodem. Zależności tej nie należy
rozpatrywać w kategoriach bezwzględnych,
ale w odniesieniu do specyficznego kontekstu,
z uwzględnieniem procesów historycznych
i globalnych oraz powiązań między konkretnymi
miejscami i pomysłami, które wywierają znaczący
wpływ na kształtowanie opinii i przekonań
związanych z koncepcją.
Jak zatem zdefiniować pojęcie „środka” w sytuacji,
w której przenikają się aspekty inne niż położenie
geograficzne i kiedy granice i definicje nie są
postrzegane jako stałe elementy, ale nadaje im
się charakter ciągły? Poszukując odpowiedzi na to
pytanie, artyści i kuratorzy poruszają zagadnienia
zasadnicze w wielu krajach Europy i poza nią: ucisk,
podział władzy i zasobów, odrzucenie kontekstu czy
kwestię rekonstrukcji historycznej.*
Wystawa łączy szereg metod prowadzenia
artystycznego śledztwa w sprawach społecznopolitycznych. Prace stanowią zaproszenie do refleksji
na temat sposobów postrzegania świata z bliska
i z daleka oraz tego, jak można (re)definiować tego
rodzaju percepcję w zależności od przemieszczania
się, czasu i przekonań. Tworzenie wizerunków
i narracji dominujących w Europie uprawomocniło
nowe formy prześladowania mniejszości oraz grup
o ograniczonych prawach społecznych, zarówno
na jej terytorium, jak i poza nim. W rezultacie powstał
zbiorowy obraz wrogości wobec innych – osób, które
nie mieszczą się w ramach normatywnych poglądów.
Odtwarzanie represyjnych praktyk związanych
z historią totalitaryzmu w Europie Środkowej
i Wschodniej można dziś zaobserwować
w państwach o ustroju kapitalistycznym, niegdyś
pożądanym, choć przez wielu uważanym
za utopijny. W dzisiejszych czasach polaryzacja
społeczeństw i przemoc są ponownie zakotwiczone
na obszarze wyznaczonym przez granice –
zmieniające się, ustanawiane lub powstające
wewnątrz innych obszarów. Prace dotyczą również
sprzecznych interesów ekonomicznych oraz
ich, na pozór jednostronnych, skutków. Dialog
pomiędzy omawianymi ideami i kontekstami,
wyimaginowanymi i rzeczywistymi, fizycznymi
i społecznymi, może sugerować zarówno to, co się
powtarza i co jest nowe w dzisiejszym świecie, jak
i to, co może się zmienić.
Każda praca porusza określone tematy i otwiera
nowe możliwości interpretacji, które mogą pojawić
się również po zarysowaniu ich wzajemnych
powiązań. Wystawa kreuje przestrzeń ze złożoną
siatką pojęć, tworząc nowy słownik, który podlega
nieustannej samo-aktualizacji.
*W trakcie realizacji projektu pandemia COVID-19 wywołała nowe,
skomplikowane problemy, z którymi musiał się zmierzyć cały
świat. W tym kontekście omawiane kwestie pozostają naglące,
a być może wymagają nawet większej uwagi.

•

Obraz władzy
Erick Beltrán

Jak możemy zwizualizować moc?
Jaki obraz odzwierciedla wolę mas?
Jakie metaforyczne dyscypliny sztuki należałoby
powołać, aby zmaterializować tę niewidzialną figurę?
Dlaczego władza i jej reprezentacje tak łatwo nas
uwodzą?
Abrams pisał, że państwo nie jest rzeczywistością
kryjącą się za maską polityki lecz samą maską,
która pozwala ukryć rzeczywiste relacje władzy.
Potrzebujemy mocy fetyszu, aby dotrzeć
do reprezentacji tego rodzaju „Golema”. Widoczność
maski implikuje metamorfozę sacrum w materię:
objawienie czerpiące swą formę z psychiki społecznej.

Podświadome obrazy w sferze społecznej są
wynikiem długich procesów, zachodzących pod
wpływem symultanicznego oddziaływania szeregu
czynników. Tendencje społeczne, historyczne
i ideologiczne są niczym siły geologiczne, których
działanie prowadzi do powstania znaków o cechach
zależnych od osiadania wszystkich składników
„odżywczych”. Jak skompresować przedziały
czasowe, aby powyższe spektrum przybrało
formę stałą? Jak doprowadzić do natychmiastowej
wizualizacji aktualnego stanu mitu?
Znaczenie powyższych ikon jest kluczowe dla
zrozumienia, w jaki sposób nawiązywane są relacje
z instytucjami i ideologią. Tego rodzaju obrazy są
trudne do uchwycenia, ponieważ implikują zmianę
skali, taką jak ta zaproponowana przez wyrocznie przekazując podmiot i pozwalając zbiorowi zyskać
ciało. Jaki jest limit naszej suwerenności w obliczu
naszych własnych działań? Zagadka zaczyna się,
gdy pojawia się wola i zdajemy sobie sprawę,
że „to coś” określa nas także z dala.
•

“Zauważyliśmy tygrysa”
Verónica Lahitte

Punkt wyjścia stanowią rysunki i teksty, które Florian
Paucke (Śląsk, 1719) wykonał w latach 1749–1767
podczas pobytu na terenie zwanym obecnie
terytorium Argentyny. Podczas swojej podróży
stworzył 33 rysunki roślin, 33 rysunki zwierząt
i 86 rysunków przedstawiających codzienne
życie rdzennej społeczności moqoit . Kronika,
przechowywana w archiwum Stift Zwettl w Austrii,
stanowi jeden z najobszerniejszych portretów
życia ludzi i innych stworzeń na tym obszarze.
Praca pt. “Zauważyliśmy tygrysa” to analiza
kroniki misjonarza, zestawiająca jego spojrzenie
z teraźniejszością skazaną na zagładę w okresie
tworzenia państw narodowych. Praca stanowi analizę
i odpowiedź na starożytny (i współczesny) użytkowy
sposób podejścia do świata: podstawową część
Nowego słownika starych idei.
•

Rozszerzona stratygrafia: poza materią liniową
Elena Lavellés

Artystka bada obszar styku warstw społecznych
i geologicznych. Skupia się przy tym na
zagadnieniach związanych z ekspansją kapitalizmu
i polityką wydobycia zasobów naturalnych
- kwestiach powiązanych z logiką władzy,
ponadnarodową eksploatacją, ruchami oporu
społecznego i migracją grup społecznych. Taka
forma łączenia krajobrazu kulturowego
i naturalnego umożliwia szersze spojrzenie
na problem, z uwzględnieniem tkanek historycznej
i środowiskowej, które mogą świadczyć
o rasistowskim środowisku, długu ekologicznym,
imperializmie korporacyjnym, odporności,
a zwłaszcza o znaczeniu dekolonizacji nie
tylko historii, ale także naszej koncepcji natury
i stworzonego przez nas konstruktu, który ją
reprezentuje.
Projekt to rozwinięcie wcześniejszych prac i badań
artystki, realizowanych na obszarze od Meksyku,
Stanów Zjednoczonych i Brazylii po Europę Środkową.
Kontynuuje on geopolityczny dialog pomiędzy
różnymi regionami. Celem jest nawiązanie dialogu
między studiami przypadków w skalach lokalnych
i pośrednich, które mogą zilustrować szerszy
obraz. Praca obejmuje cykl historyczno-czasowy
szeregu okresów, które reprezentują fundamenty
społeczeństwa, gospodarki i kultury, jakie znamy:
nowoczesność, rewolucję przemysłową, tworzenie
reżimów totalitarnych w Europie i obecny nawrót
nacjonalizmu, euro-sceptycyzm i postawy
antyimigracyjne. Ta ewolucja kulturowa i historyczna
wpływa na nasz sposób postrzegania, działanie
i kształtowanie otaczającego nas świata.
•

Uważaj jak tańczysz. Projekt pomnika
Europy Środkowo-Wschodniej
Irmina Rusicka

Pomnik - jako rzecz i jako wydarzenie społeczne
istnieje tylko w dwóch przypadkach: wtedy, gdy jest
wznoszony oraz wtedy, gdy jest niszczony. Pomiędzy
tymi momentami jest on, jak zauważył Robert Musil,
niewidoczny. Pomimo swojej spektakularności
powszednieje, wrastając w tkankę miejsca, jakie
mu przyporządkowano – ordynarnie krzepnie
na swoim postumencie. To, co powszechnie
rozumiemy jako pomnik z pewnością nie jest
przystankiem autobusowym. Co więcej, nie będzie
to przystanek zniszczony i wyklepany
na nowo, postawiony w jednym z samozwańczych
centrów Europy. Mając ambicję reprezentować
ten specyficzny region, zdecydowanie nie chce
przypominać o kolejnym nieudanym projekcie
modernizacyjnym. Wraz z obietnicą końca historii
i fasadową westernizacją dostaliśmy emigrację
zarobkową, upadek rodzimego przemysłu i tendencje
nacjonalistyczne. Na złość Fukuyamie, historia wcale
się nie skończyła, w przeciwieństwie do komunikacji
autobusowej między miastami powiatowymi.

W samym projekcie Rusickiej zawarta jest gra, jaką
można toczyć ze znaczeniem pomnika: negocjować
nad jego formą i sposobem istnienia, próbować
nadawać mu utylitarną funkcję, czy wreszcie:
odmieniać przez przypadki pojęcie anty-pomnika.
Jednak istotniejszą kwestią, jaka pojawia się
w kontekście tej instalacji, jest kwestia upamiętnień
porażki. Czy też, jeśli bylibyśmy optymistami,
upamiętnień zawiedzionych obietnic, w których
wciąż tli się resztka nadziei. Zupełnie tak, jak
wszyscy, którzy oczekują na autobus, na przystanku,
w tak zwanym Nigdzie.
•

•

“Jabłko, którego nikt nie odważył się usunąć, tkwiło
w ciele Gregora jako widoczna pamiątka, i zdawało
się, że ciężka rana, z powodu której Gregor chorował
ponad miesiąc, przypomniała nawet ojcu, że mimo
swej obecnej smutnej i obrzydliwej postaci Gregor jest
jednak członkiem rodziny i nie należy traktować go jak
wroga, lecz przeciwnie, obowiązek rodzinny nakazuje
przemóc wstręt i mieć dla niego cierpliwość, już tylko
cierpliwość”.

Ways to Connect I: Trajektorie bezruchu
Adéla Součková

Franz Kafka, Przemiana
Ciało zdechłego dawno temu robaka znaleziono
w Berlinie latem ubiegłego roku. Pozostałości
z Charlottenstrasse, pokryte betonowym pyłem
i pajęczą siecią, zostały zbadane i poddane obróbce.

Ludzie obserwujący stada ptaków, z którymi latają
ich myśli, będący w stanie stać się kimś innym.
Ludzie, których myśli latają z samolotami, stający się
kimś innym. Ludzie, których myśli latają ze stadami
ptaków, niech ptaki i samoloty zmieniają myśli,
zadaję sobie pytanie, co jest łatwiejsze i jakie są
konsekwencje dla krajobrazu, w którym to się dzieje.
Siedzisz pośrodku pokoju
Twoi przodkowie za tobą
- dinozaury, owady, rodzice i manaty.
Podążają za tobą i prowadzą cię.
Satelity z góry
Inwigilują i wpływają na twój umysł.
Leżysz na cmentarzu z ziarnem pod językiem,
Aż wyrośnie z niego miejsce lub drzewo.
Leżysz na cmentarzu, obserwując satelity i niebo
nad nimi,
Obserwowanie ich, przepowiadanie tego, co ma
nadejść.
Punktem wyjścia dla stworzenia instalacji był kontakt
z naturą, z której rodzą się myśli. Artystka próbuje
nawiązać połączenie poprzez badanie lokalnych
kontekstów i sposobów przebywania w otoczeniu,
poszukując wzorów i powtórzeń pośród
animistycznych, historycznych i współczesnych
struktur społeczno-politycznych. Miękkość
tkanin, barwionych naturalnymi materiałami
z wykorzystaniem ludowych metod podczas
rezydencji w Państwowym Muzeum Jedwabiu
w Tbilisi, nawiązuje do długich spacerów, rysunków,
linii i słów kontemplujących kwestie społeczne.
Łączą animizm i ekologię w celu odświeżenia
słownika bez wymowy.
•

Ruiny jeszcze nie zbudowane –
projekt solidarności
Katharina Stadler

W naszym współczesnym post-wizjonerskim
dylemacie zazdrości i tendencji nacjonalistycznych
pojawia się pytanie, jak myśleć zarówno
o teraźniejszości jak i przyszłości w oparciu
o solidarność w ramach systemu niekończących się
nierówności. Poszukiwałam odpowiedzi na to pytanie
w oparciu o powieść science fiction z XX wieku
z Europy Środkowej.
W tekście przewidywano niegdyś przyszłość - jako
utopię lub dystopię. Przyszłość, która dziś należy
do dawno minionej przeszłości.
Ta przeszłość, myśl o nadchodzącym czasie, jest
wyobrażana jako przeszłość naszej przyszłości.
Dlatego, poprzez badanie możliwych przyszłych ruin,
instalacja dźwiękowa Ruiny jeszcze nie zbudowane projekt solidarności stara się odsłonić struktury, które
zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości mogłyby
prowadzić do barier w solidarności i wspólnoty
społecznej.
WSZYSTKIE OKROPIEŃSTWA [RZECZYWISTE LUB
WYOBRAŻONE] JAKO PROJEKT
WSZYSTKIE RUINY I/LUB PRZYSZŁOŚĆ [RZECZYWISTA
LUB WYOBRAŻONA] JAKO PROJEKT
CENTRUM LUB CENTRALNE [RZECZYWISTE LUB
WYOBRAŻONE] JAKO PROJEKT
DLA NIEUSTANNIE ROZSZERZAJĄCEGO SIĘ
WSZECHŚWIATA
NIE ISTNIEJE CENTRUM ANI CENTRALNE
ISTNIEJE GRAWITACJA
I DŹWIĘK WBREW GRAWITACJI
I RUCH DŹWIĘKU BEZ WZGLĘDU NA PRZESZKODY
ISTNIEJĄ NIEUSTAJĄCE SZEPTY
SKUPIONE WOKÓŁ NICZEGO TYLKO SIEBIE
ISTNIEJĄ GŁOSY
WYZWANIA FIZYKI
SZEPTY I GŁOSY
KONKRET I KONKRETNIE
ZAKŁÓCAJĄCE
GŁOSY
W MODELACH LINGWISTYCZNYCH
STRUKTURY
SIATKI PONAD SIATKAMI
PONAD SIATKAMI
CHAOSU I LABIRYNTÓW
W RUINACH JESZCZE NIE ZBUDOWANYCH

Oczy i bariery (Przemiana)
Sandro Sulaberidze

Obraz pre mortem zachowany na siatkówce
lewego oka został zaskakująco dobrze utrwalony
chemicznie. Optogram owada nie jest oczywiście
ostry, ale dostarcza wiele informacji o spektrum
kolorów.
Na zrekonstruowanym materiale wyraźnie widać
obiekt o wyraźnym, żywym kolorze (zielony, żółty
lub czerwony)...
Praca jest poświęcona percepcji w oparciu o fikcyjną
kontynuację Przemiany Kafki. Jest to nieskończona
pętla sekwencji obrazów, zarejestrowanych dwoma
różnymi typami aparatów. Replikują różne sposoby
widzenia: widzenie człowieka w czerni i bieli oraz oko
owada w kolorze.
Artysta bada proces wyobcowania, widziany
z perspektywy osobistej i zewnętrznej. Pyta o to, w jaki
sposób percepcja staje się barierą i jak subiektywność
potencjalnie materializuje się w coś, co wywiera wpływ
na wiele osób.
Dwa przeciwstawne urządzenia obserwują to samo
zdarzenie - transformację kawałka owocu. Sfilmowane
jabłko pochodzi z opuszczonych ogrodów z działkami
wydzielonymi drutem kolczastym. Owoc ten pochodzi
z obszaru rzeczywistego konfliktu w Gruzji, gdzie ludzie
żyją w ciągłym strachu i zagrożeniu. Granica okupacji
rosyjskiej nieustannie się przesuwa, połykając nowe
terytoria, rodzinne gospodarstwa rolne, ogrody i domy.
•

Długa, niekończąca się droga
Nino Zirakashvili

Rozpad Związku Radzieckiego zapoczątkował
feminizację emigracji zarobkowej z Gruzji. Lata 90.
przyniosły kryzys społeczno-gospodarczy i bezrobocie,
które nadal pozostaje jednym z największych wyzwań.
Nierówności na rynku pracy zmuszają wiele kobiet
do emigracji zarobkowej. Pomimo doświadczenia
i wyższego wykształcenia zgadzają się na ciężką pracę
za granicą. Wiele z nich od lat przebywa nielegalnie
w obcych krajach. Migrantki z Gruzji pracują głównie
jako sprzątaczki, opiekunki lub pomoce domowe.
Wspierają finansowo swoje rodziny, krewnych
i przyjaciół w kraju. Nielegalne zatrudnienie i ciężkie
warunki pracy utrudniają im życie i integrację
społeczną. Ich istnienie jest często niewidoczne,
zarówno dla społeczeństw za granicą jak i w domu.
Praca łączy informacje, które zebrałem na ich temat.
Długa, niedokończona kołdra zawiera teksty i materiały
wizualne związane z ich emigracją. Jest to abstrakcyjne
przedstawienie opowieści o „niewidzialnych kobietach”,
które stanowią nierozwiązany problem społeczny
w Gruzji.
•

Dług: Epilog długiej przyjaźni I.
Jiří Žák

Materiał specjalny. To nieco eufemistycznie
określenie broni i technologii wojskowych, używane
w dokumentacji archiwalnej byłej Czechosłowacji.
Były to kluczowe towary, eksportowane do różnych
części świata w XX w. Wraz z powstaniem rządu partii
komunistycznej Czechosłowacji w 1948 roku nastąpił
zwrot w kierunku współpracy z braterskimi reżimami
socjalistycznymi. W długiej historii współpracy
handlowej z zaprzyjaźnionymi krajami wyróżniała się
Syryjska Republika Arabska. Pierwszy kontrakt
z Czechosłowacją podpisano w drugiej połowie
lat 40. XX wieku, a wzajemny dialog handlowy
i kulturalny trwał do 1991 roku.
Film, którego akcja dzieje się na początku lat 90.,
pokazuje negocjacje między przedstawicielami
rządów obu krajów. Tematem dyskusji jest narastający
na przestrzeni lat dług Syrii. Fikcyjny dialog ujawnia
rzeczywistość czechosłowackiego przemysłu
zbrojeniowego i koniec długiej przyjaźni. W jakim
stopniu tłumiona pamięć historyczna wpływa
lub bezpośrednio determinuje nasze obecne
doświadczenia? Czy jesteśmy w stanie dostrzec
rysy na spokojnym obrazie czeskiej tożsamości
narodowej?
Instalacja wideo to pierwsza praca Jiří Žáka oparta
na jego badaniach stosunków czesko-syryjskich
i eksportu broni czechosłowackiej.

PLAN WYSTAWY

piwnica

parter

wejście

Nino Zirakashvili
Długa, niekończąca się droga

Elena Lavellés
Rozszerzona stratygrafia:
poza materią liniową
Irmina Rusicka
Uważaj jak tańczysz.
Projekt pomnika
Europy Środkowo-Wschodniej

Sandro Sulaberidze
Oczy i bariery
(Przemiana)

Adéla Součková
Ways to Connect I:
Trajektorie bezruchu

Jiří Žák
Dług: Epilog
długiej przyjaźni I.

1 piętro
The New Dictionary of Old Ideas II
18.06.–16.08.2020
Artyści i artystki:
Erick Beltrán (MX/ES)
Verónica Lahitte (AR/ES)
Elena Lavellés (ES)
Irmina Rusicka (PL)
Adéla Součková (CZ)
Katharina Stadler (AT/GE)
Sandro Sulaberidze (GE)
Nino Zirakashvili (GE)
Jiří Žák (CZ)
Kuratorzy wystawy:
Data Chigholashvili, Alba Folgado
Autorzy projektu The New Dictionary of Old Ideas:
Lucia Kvočáková, Piotr Sikora

Verónica Lahitte
“Zauważyliśmy tygrysa”

Produkcja:
Adam Dzidziszewski, Karolina Gołębiowska, Daria Grabowska,
Anna Konopka, Robert Konopski, Ada Kusiak, Natalia Laskowska,
Mariusz Milczarek, Sławomir Solarek, Andrzej Witczak
PR:
Jędrzej Wijas, Anna Konopka
Tłumaczenie na język polski:
Anna Konopka
Korekta:
Glynis Hull-Rochelle		

2 piętro

Teksty:
Koncepcja:
Data Chigholashvili, Alba Folgado
Autorami tekstów towarzyszących pracom są artyści.
Autorem tekstu poświęconego pracy Irminy Rusickiej
Uważaj jak tańczysz. Projekt pomnika Europy Środkowo-Wschodniej
jest Aleksy Wójtowicz.
Ulotka zawiera cytat z Przemiany Franza Kafki w przekładzie Alfreda
Kowalkowskiego i Juliusza Kydryńskiego (Franz Kafka Wybór prozy,
wydanie pierwsze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2018).
Projekt jest realizowany przez MeetFactory / Praga (CZ)
we współpracy z TRAFO Trafostacją Sztuki w Szczecinie / Szczecin (PL),
CentroCentro / Madryt (ES), hablarenarte / Madryt (ES)
oraz The State Silk Museum / Tbilisi (GE).

Erick Beltrán
Obraz władzy

Projekt The New Dictionary of Old Ideas został sfinansowany
dzięki wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja
odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów projektu, a Komisja nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji
w niej zawartych.

Możesz poczuć
wibracje dźwięku
dotykając betonu.

Partnerzy:
Dofinansowano
ze środków
Miasta Szczecin.

Finansowano ze środków
programu Kreatywna Europa
Unii Europejskiej.

Katharina Stadler
Ruiny jeszcze
nie zbudowane –
projekt solidarności

