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Seven Sisters
1 czerwca – 27 lipca 2017

Weszłaś do domu, czując, jak w gardle zbiera i miesza się śmiech i płacz.
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?

Sylvia Plath*
 
 Nie sposób zapomnieć tego obrazu. Było to w deszczowy poniedziałek w październiku ubiegłego roku. Tysiące kobiet, wiele 
z nich ubranych na czarno, wyszło na ulice największych polskich miast potrząsając ciemnymi parasolkami w proteście przeciwko 
okrutnemu prawu kryminalizującemu aborcję, broniąc swojego podstawowego prawa do kontroli nad własnym ciałem.  
Zainspirowana tym bezprecedensowym marszem kobiet, wystawa Seven Sisters prezentuje prace sześciu artystek z różnych krajów. 
Ich instalacje, rzeźby, fotografie, film i performans przywołują i dekonstruują – z dystansem, humorem, i pewną dozą poetyckości – 
wszechobecność kobiecego ciała w przestrzeni publicznej, oraz okryte tajemniczą aurą pojęcie przestrzeni domowej, intymnej.
 Twórczość rzeźbiarska Liz Craft z humorem dekonstruuje logikę i zastępuje ją własną narracją wizualną, przywołując ka-
lifornijskie subkultury i zacierając granice pomiędzy kulturą niską i wysoką, dwu- i trójwymiarowością, męskością i kobiecością. Jej 
surrealistyczne rzeźby konfrontują i podważają codzienność za pomocą wyobraźni, kładąc nacisk na elementy groteski, entropii oraz 
eksperymenty formalne. To podejście wyraża się w prezentowanych na wystawie komiksowych dymkach i ceramicznym stole de-
korowanym parą lubieżnych ust służących za pojemnik na monety. W porównywalny sposób, surowa erotyczność kamiennych rzeźb 
Nevine Mahmoud – rozkwitającej lilii, napoczętej brzoskwini i pary ust – nawiązuje do przedstawień i materiałów wykorzystywanych 
przez takie artystki, jak Eva Hesse czy Alina Szapocznikow. Dowcipne i bezpośrednie, a jednocześnie poetyckie i zmysłowe – jej „ko-
bieco-rockandrollowe” formy z alabastru, marmuru i kalcytu podważają zdominowaną przez mężczyzn tradycję rzeźby w kamieniu w 
sposób całkowicie pozbawiony kompleksów i ograniczeń.
 Sceny ze współczesnego życia, rozgorączkowani bohaterowie i emocjonalne sytuacje pojawiające się w filmach, rzeźbach 
i instalacjach Mélanie Matrangi tworzą teatralne przestrzenie aktywowane przez widzów i przekazujące im emotywną wartość pro-
dukcji tych prac. Jej najnowszy film pt. YOU (2016) to przepełniona erotyzmem fabuła, w której artystka, zainspirowana francuską 
Nową Falą i postaciami takimi jak Eric Rohmer i Jean Eustache, definiuje miłość jako system porozumiewania się, sugerując możliwe 
sposoby ponownego zainwestowania w autentyczność poprzez skupienie się na mechanizmach rządzących ekonomią naszych emocji 
i relacji z przedmiotami. Podobnie w swojej pracy choreograficznej, Dragana Bulut interesuje się związkami władzy, a także tworzenia 
i analizowania napięć w przestrzeni performansu, w odniesieniu do cielesności, ekspresji i trwania w czasie. Jej performans 30 Ways 
to „obiekt” pokazywany w galerii podczas wernisażu, oraz jako część większego performansu, Pass It On, prezentowanego następne-
go dnia w KEM – przestrzeni na Pradze poświęconej performansowi prowadzonej przez choreografa Alexa Baczyńskiego-Jenkinsa. 
Ta druga praca pomyślana jest jako aukcja zmagająca się z kwestiami autorstwa, relacją między tym, co materialne i niematerialne, 
oraz wartością obiektu artystycznego. Podejście Ketuty Alexi-Meskhishvili do fotografii zestawia jej płaskość i dwuwymiarowość z 
potencjałem przestrzennym, rzeźbiarskim. W tym przypadku artystka zbudowała „własny pokój” ograniczony delikatnymi kurtynami 
z bawełny z nadrukowanymi abstrakcyjnymi wzorami. W środku tego pomieszczenia, trzy fotografie – analogowe selfie przedstawi-
ające części twarzy i ciała artystki rozmieszczone są w sposób umożliwiający ich zasłanianie i odkrywanie, ujawniając tym samym ich 
pamiętnikarski aspekt.
 Wreszcie, wycyzelowane kompozycje rzeźbiarskie Barbary Leoniak – wstęgi Moebiusa czy ludzkie głowy – przypominają 
rytuał mumifikacji. Podczas procesu twórczego, jej rzeźby, niczym szkielety artystycznego wyrazu, nabierają życia. Na wystawę 
Seven Sisters artystka przygotowała serię trzech wyidealizowanych, dwugłowych kobiecych figur, wykonanych w technice własnej i 
z klejonego papieru, kojarząc się niezaprzeczalnie z feministycznym surrealizmem, którego historia i wizualna spuścizna są kluczowe 
dla tej wystawy.

Martha Kirszenbaum

* Sylvia Plath, Dzienniki 1950-1962, oprac. Karen V. Kukil, tł. Joanna Urban i Paweł Stachura, Warszawa 2004 
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Ketuta Alexi-Meskhishvili – ur. w 1979 r. w Tbilisi, uzyskała dyplom licencjata w Bard College w Annandale w stanie Nowy Jork. 
Stosując różnorodne techniki – zarówno analogowe, jak i cyfrowe, odwołuje się do fizycznej złożoności fotografii, jednocześnie 
kwestionując jej funkcje przedstawieniowe. Wychodząc poza klasyczną dwuwymiarowość medium, artystka gra skalą, nakładając 
niemal abstrakcyjne obrazy na instalacje z półprzejrzystych tkanin, tudzież odkrywając przez widzem swój warsztat pracy w prze-
wrotnych kolażach – intymnych scenach naznaczonych w warstwie wizualnej celowymi niedoskonałościami. Osiadła w Berlinie, 
Alexi-Meskhishvili wystawiała m.in. w Galerie Micky Schubert w Berlinie, Kölnischer Kunstverein w Kolonii oraz w Andrea Rosen 
Gallery 2 w Nowym Jorku. Jej prace pokazywane były m.in. podczas New Museum Triennial w Nowym Jorku (2015), Salonu 
Październikowego w Belgradzie (2016) oraz na Miesiącu Fotografii w Krakowie (2011). Mieszka i pracuje w Berlinie.

Dragana Bulut  – ur. w 1983 r. w Mostarze w byłej Jugosławii, mieszka i pracuje w Berlinie. Absolwentka Hochschulübergreif-
endes Zentrum Tanz (HZT), Universität der Künste w Berlinie – praca magisterska w zakresie Solo/Dance/Authorship. Od 
2005 r. rozwija swój styl choreograficzny, przetwarzając różnorakie formaty i eksplorując konfiguracje estetyki, pracy i ekonomii 
w przestrzeni teatralnej. Jej prace były pokazywane m.in. w Sophiensaele i Haus der Kulturen der Welt w Berlinie, Tanzquartier 
Vienna, Laban Dance Center w Londynie, oraz w ramach Balkan Dance Platform. Bulut występowała również z Meg Stuart, Tino 
Sehgalem, Ivo Dimchevem, Charlesem Linehanem i wieloma innymi. Zdobyła Europejską nagrodę dla młodych choreografów 
Prix Jardin d’Europe 2010. Otrzymała także stypendium DanceWeb Europe (w latach 2004 i 2008). W roku 2016, otrzymała 
stypendium CAA Berlin. Jest członkinią Station-service for contemporary dance w Belgradzie.

Liz Craft – ur. w 1970 r. w Los Angeles, absolwentka Uniwersytetu Kalifornijskiego. Mieszka i pracuje w Berlinie. Tworzy surreal-
izujące rzeźby odwołujące się do zmarginalizowanych grup społecznych i reprezentantek kontrkultury, ekspresyjne postaci kobiece 
i komiksowe dymki wykonane ze szkliwionej ceramiki, w których umieszcza wieloznaczne figury i kształty. Craft wystawiała m.in. w 
Whitney Museum w Nowym Jorku, Migros Museum w Zurychu, Ballroom Marfa w Teksasie oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie.

Barbara Leoniak – ur. w 1948 r., uzyskała dyplom w 1977 r. w pracowni Jerzego Bandury na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W jej figuratywnych rzeźbach, przedstawiających wyidealizowane ludzkie głowy, wykorzystuje autorskie 
techniki z użyciem drewna, gipsu i klejonego papieru. Artystka wystawiała m.in. w Galerii Foksal w Warszawie (2016), w Amster-
damie (2014) oraz w galerii Bortolami w Nowym Jorku (2013, z Anną Ostoyą). Mieszka i pracuje w Krakowie.

Nevine Mahmoud – ur. 1988 r. w Londynie, żyje i pracuje w Los Angeles. Absolwentka Goldsmiths – University of London oraz 
Uniwersytetu Południowej Kalifornii. W swoich rzeźbiarskich instalacjach wykorzystuje właściwości różnorakich materiałów – od 
drogocennego alabastru po popularny pleksiglas, tworząc prace o sentymentalnych i erotycznych konotacjach. Wystawiała m.in. 
w Ballroom Marfa w Teksasie (2016), MOCA Los Angeles (2016) oraz w ramach pracowni Mirosława Bałki w UAP w Poznaniu 
(2012). W czerwcu 2017 Mahmoud zaprezentuje swoje prace na wystawie Dreamers Awake: Women Artists After Surrealism w 
galerii White Cube w Londynie.

Mélanie Matranga – ur. w 1985 r. w Marsylii, absolwentka paryskiej Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts. Laureatka inau-
guracyjnej Frieze Artist Award 2014, w ramach której zrealizowała serię prac wideo From A to B through E pokazywanych online 
w ramach targów sztuki Frieze London. Śledząc rozwój związku dwojga młodych artystów, praca skupiała się na „prawidłowym 
funkcjonowaniu” zarówno świata sztuki, jak i ich bycia razem. Przypominające francuską Nową Falę filmy Matrangi tworzą intymny 
portret młodego pokolenia. Artystka wystawiała m.in. w galerii Karma International, Los Angeles, 2016, Palais de Tokyo w Paryżu, 
2015, oraz Astrup Fearnley Museum, Oslo, 2014. Mieszka i pracuje w Paryżu.

Martha Kirszenbaum – ur. w 1983 r. w Vitry-sur-Seine, kuratorka i autorka mieszkająca w Los Angeles, gdzie w latach 2014-
16 była dyrektorką i kuratorką przestrzeni wystawienniczej i programu rezydencyjnego Fahrenheit. Absolwentka Sciences Po w 
Paryżu oraz Columbia University w Nowym Jorku, pracowała w departamencie Mediów nowojorskiego  MoMA (2006-07), 
Departamencie Fotografii Centrum Georges’a Pompidou w Paryżu (2007) oraz w New Museum w Nowym Jorku (2008-10). 
Współpracowała również z CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Belvedere Museum/21er Haus w Wiedniu, Biennale w Mar-
rakeszu, Palais de Tokyo w Paryżu oraz z Kunsthalle Mulhouse. Kirszenbaum regularnie publikuje w pismach Flash Art, CURA, 
Kaleidoscope i Mousse, prowadziła też seminaria nt. praktyki kuratorskiej na Université Paris VIII oraz w Parsons, Paris.


