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Kasia Michalski z przyjemnością zawiadamia o wystawie

Agnieszka Polska
Ku ku

W ramach swojej wystawy indywidualnej w galerii Kasia Michalski, Agnieszka Polska prezentuje zestaw prac złożony z 
wideo, wydruków lambda na papierze fotograficznym oraz druków na tkaninie.

Centralnym punktem wystawy jest film My Little Planet, pokazywany w Polsce po raz pierwszy. Przedstawia 
alegoryczną historię społeczeństwa, w którym czas jest mierzony poprzez ruch przedmiotów codziennego użytku 
– niedopałka Marlboro, nakrętki od butelki, plastra – wokół planety. W humorystyczny sposób, narrator opisuje 
umowność i arbitralność norm narzucanych społeczeństwu.

Aby zobaczyć wideo, widzowie muszą przejść przez kotarę. Stanowi ona osobną pracę, na którą składają się dwa 
wydruki na tkaninie.

Dwa oprawione wydruki na papierze zatytułowane The Bitter Tears of Ayn Rand 1 i 2 odwołują się do postaci 
amerykańskiej pisarki Ayn Rand i zawierają fragment jej tekstu. Podstawą do ich wykonania było surrealistyczne 
wyobrażenie przez artystkę Ayn Rand, która, targana wyrzutami sumienia, żałuje swojej twórczości oraz sytuacji, do 
której doprowadziła lansowana przez nią filozofia, i roni gorzkie, kolorowe łzy nad swoimi tekstami.

Wystawa w poetycki i zarazem humorystyczny sposób obrazuje ukryte traumy późnokapitalistycznego 
społeczeństwa, zmuszonego do traktowania poczucia strachu jako pewnej normy. Wszystkie elementy spaja dźwięk 
kukułki z filmu, a dopełnia tytuł „Ku ku”, który odwołuje się do drugiego znaczenia tego słowa w języku angielskim, 
oznaczającego osobę niespełna rozumu.

Agnieszka Polska (ur. w 1985 r. w Lublinie) mieszka i pracuje w Warszawie i Atenach. Tworzy wideo, animacje, oraz 
prace fotograficzne, w których wykorzystuje materiały znalezione oraz historyczną ikonografię, które adaptuje i 
rekontekstualizuje tworząc subtelne narracje oparte na powolnym tempie. Wystawiała m.in. w New Museum w Nowym 
Jorku (2016), Nottingham Contemporary (2014); Salzburger Kunstverein (2013); oraz w CSW Zamek Ujazdowski w 
Warszawie (2012). Jej prace wideo pokazywano m.in. w ramach 11. Gwang ju Biennale (2016), w Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden w Waszyngtonie (2016); w Garage Museum of Contemporary Art w Moskwie (2015); w 
MoMA w Nowym Jorku (2015); Palais de Tokyo w Paryżu (2014); na 19. Biennale w Sydney (2014); 13. Biennale w 
Stanbule (2013).

Otwarcie: 19 stycznia 2017, 18:00 – 21:00
Wystawa potrwa do 23 marca, od wtorku do soboty w godz. 12:00-19:00
Wystawa powstała we współpracy z galerią Zak | Branicka, Berlin


