(NPN)_w napięciu przegrzanych neuronów
/ violka kuś
> (TON)_In the Tension of the Overheated Neurons

Z perspektywy Polygonum / 2013
/ Wacław Kuczma

> From the Polygonum perspective.
Viola Kuś – laureatka II Nagrody konkursu Polygonum 2 w 2010 roku.↙
Nie jest to przypadek, że zainteresowała Jury swoją twórczością. Jej realizacje artystyczne, właściwie instalacje to zbiory odnalezionych ścieżek pomiędzy współczesnością, a kulturowym zagubieniem dzisiejszego
człowieka. Twórczość Violi jest próbą skatalogowania i zapisania straconego mitu wewnętrznej przestrzeni. Odnalezienie zatrzymania to sens i wielka umiejętność artystki. Językiem artystycznego nieuporządkowania wskazuje zatracenie się nowoczesnej cywilizacji, ułomności jej ludzkiego wymiaru.
W napięciu przegrzanych neuronów pozostawia niedokończone pytanie o konieczność przeniesienia
w świat nadkomunikatywności ludzkiej intymności. Beztroska wobec akceptacji wirtualnej i medialnej
sztuczności sprowadza nas na ścieżki zniewolenia.
Uśpieni nierzeczywistym światem nie widzimy siebie. Historia uwielbia zataczać kręgi czasu.
Co więc jest przed nami?

> Viola Kuś - winner of the 2nd Prize of the Polygonum 2 competition in 2010.

It is not a coincidence that the Jury got interested in her work. Her artistic productions, actually installations, are collections of paths discovered between modernity and the modern man’s feeling of being
culturally lost. Viola’s work is an attempt to catalogue and save the lost myth of inner space. The meaning
and great skill of the artist is to be able to halt things. Using the language of artistic disorder she points
out the perdition of modern civilisation, deficiency of its human dimension.
In Tension of Overheated Neurons leaves unanswered the question about the necessity of transferring
into the world the over-communicativeness of human intimacy. Carelessness towards the acceptance
of virtual and media artificiality brings us to the path of enslavement.
Lulled by the unrealistic world we don’t see ourselves. History loves to make circles in time.
So what lies ahead?

↘ Laureatka II Nagrody za instalację video - Dance, projekcja w 4 kierun-

kach, w konkursie POLYGONUM 2, II Wystawa Sztuki Twórców Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Bydgoszcz 2010.
Laureate of the 2nd Prize for video installation - Dance, projection in 4
directions, in the POLYGONUM 2 competition, II Exhibition of the Artists
from the Kujawsko-Pomorski District, Bydgoszcz 2010.

A1 - sala główna - WYSTAWIENNICZA (OPEN/EXIT)
/ instalacja Samopoznanie - montaż luster,
(od lewej: T. Zieliński, W. Garnkowski, Z. Trzeciak,
A. Owczarczak).
A1 - the main hall - EXHIBITION (OPEN/EXIT)
/ Self-knowledge installation - assembly of mirrors.
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A1 - sala główna - WYSTAWIENNICZA (OPEN/EXIT)
/ instalacja Samopoznanie.
A1 - the main hall - EXHIBITION (OPEN/EXIT)
/ Self-knowledge installation.
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(NPN)_w napięciu przegrzanych neuronów / 2012 - 2013
Galeria Miejska bwa Bydgoszcz 1 - 3.03.2013
/ violka kuś

> (TON)_In the Tension of the Overheated Neurons
Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz.

(NPN) to idea wyobrażeń o strukturze przewodnictwa neuronu, która może
znaleźć swoje odniesienie w procesie twórczym, poznawczym czy komunikacji międzyludzkiej. Nadmierna nadproduktywność form, myśli czy wykonywanych czynności, doprowadza do napięć i zmęczenia. Odbiór i przewodnictwo impulsów z zewnątrz zostaje utrudnione, a brak kontemplacji
nie pozwala na samoidentyfikację i powoduje, że tracimy siebie samych
z pola widzenia własnego egotypu.

cesu budowania wzorca doskonałego i pozostawić w przestrzeni pracowni
kolejną, dobrze już nam znaną, myśl i formę w postaci żurawia.

Ekspozycja składa się z dwóch przestrzeni:
A - sala główna - WYSTAWIENNICZA (OPEN/EXIT),
A1 - Samopoznanie / instalacja,
A2 - kami PERSON / fotografie,
B - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO (ERROR),
B3 - obrazy ruchome: Dance / Soliton - idea pierwotnej myśli,
/ SNM - struktura nadproduktywnej myśli / PI - poza intencją,
B4 - Uprawy Utracone / fotografie stereoskopowe,
B5 - Luftmodel / wideo, fotografie, grafika.

Z BIURA/PRACOWNI widać jasno oświetloną salę WYSTAWIENNICZĄ (OPEN/
EXIT), w której znajdziemy instalację Samopoznania z rejestratorem obrazu
oraz fotografie kami PERSON. Instalacja składa się z krzesła i z dwóch luster ustawionych naprzeciwko siebie, co pozwala osiągnąć efekt Droste¹,
obrazu rekurencyjnego. Kiedy znajdziemy się pomiędzy taflami luster, nasza
percepcja ulega zmianie i w lustrzanym odbiciu widzimy znacznie głębszy
obraz otaczającej nas rzeczywistości. Namnożenie odbitych obrazów powoduje rozproszenie i utrudnia skupienie wyłącznie na naszym, zdefiniowanym już wizerunku. Złudzenie nieskończoności może zasugerować bycie
w innym wymiarze i zbudować w nas poczucie kami PERSON, czyli bytu
nadrzędnego, wyższego, którego wartością staje się człowiek. Każdy z odbiorców może zaistnieć w centrum instalacji i stać się jej głównym elementem - zapraszam do konfrontacji, by odnaleźć własny obraz kami PERSON.

Symbolicznym wyznacznikiem nadproduktywnej myśli jest sala kameralna
zaaranżowana na PRACOWNIĘ/BIURO (ERROR). Przestrzeń ta jest nagromadzeniem materiałów wtórnych, odpadów, jakie generuje moja nadproduktywna myśl. Można tutaj zobaczyć znamiona prób wizualizacji wyobrażeń
samej struktury myśli (Dance, Soliton - idea pierwotnej myśli / SNM - struktura nadproduktywnej myśli / PI - poza intencją). BIURO/PRACOWNIA pozwala także rozpoznać, podejrzeć (fotografie w stereoskopach) bohaterów,
którzy mają potrzebę zdefiniowania własnej psychofizycznej kondycji (Uprawy Utracone).
Premierowy cykl Luftmodel pochłania większą część przestrzeni BIURA/
PRACOWNI. Motywem inspirującym do powstania Luftmodel była analiza
tekstu: Symbol doskonały. Sztuka proporcji Marcina Nowoszewskiego, managera w sieciowej agencji design Carré Noir. W materiale tym mowa jest
o znaku doskonałym na przykładzie figur geometrycznych i symbolice wizerunku żurawia.
Modele Upraw Utraconych i Luftmodel to te same postaci. W Uprawach
Utraconych bohaterowie są ubrani jedynie w swoje ciała i mogą być podglądani za pomocą stereoskopów. Pozostają w intymnej relacji z widzem.
Umundurowani w białe kombinezony z logo żurawia stają się Luftmodel
i promowani są jako byt korporacyjnej doskonałości. Ich zmagania w symulowanym świecie natury, w przestrzeni ich podświadomości (Emulacje
na łonie natury / wideoprojekcja) budują kolejne symboliczne wizerunki
w postaci futurystycznego fenotypu węża, wilka i lisa (druki soczewkowe).
W PRACOWNI/BIURZE można również poczytać wspomniany już, zmodyfikowany, tekst Nowoszewskiego, który w układzie graficznym ujawnia trzy
hasła: OPEN / EXIT / ERROR. Obok biurka na podłodze znajdziemy wydruk
korporacyjnego logo oraz nadmierną ilość rozrzuconych składanych żurawi.
Odgrywam tutaj rolę artystki uwikłanej w poszukiwanie wzorca doskonałego, produkuję kolejne obiekty (żurawie origami). Ulegam czynności ciągłego
składania, nadbudowując kolejne myśli i ich formy. W efekcie nie dają się
one rozróżnić, a ich wydajność ulega rozproszeniu.
Taka nadprodukcja i brak czasu na kontemplowanie myśli doprowadza do
napięcia i dysfunkcji ludzkiego organizmu. Odbiorca, siedząc przy biurku
i mając przed sobą papier do składania origami może przyczynić się do pro-

Podłoga sali głównej / A i kameralnej / B została założona folią malarską
na znak ciągłej przebudowy i reorganizacji otaczającej nas przestrzeni.
Dźwięk na piętrze galerii budowany jest przez szelest składanego papieru
origami pochodzący z filmu instruktażowego zrób to sam.

AKCJE PERFORMATYWNE PODCZAS WYSTAWY
Podczas otwarcia w sali głównej WYSTAWIENNICZEJ ożywia się kadr z fotografii, z cyklu kami PERSON: modelka siada na krześle między lustrami
w tym samym ubraniu i geście, co na fotografiach. Ciągłością procesu twórczego jest moje składanie podczas otwarcia w PRACOWNI/BIURZE (równolegle z akcją w sali głównej). W akcji tej składam żurawie origami i bez
zastanowienia, niezadowolona z kształtu uzyskanego z papieru, wyrzucam
powstałe wzorce origami na podłogę. Zaczynam składać kolejny obiekt i tak
powielam czynności, które przestają mieć znaczenie, są stanem bezefektywnym. Po złożeniu 100 zrozumiałam, że każdy z nich jest jednak inny i poszukiwanie formy doskonałej nie jest bezzasadne. Przy kolejnej odsłonie (NPN)
chciałabym mocniej zaznaczyć wizualizację namnażania się tych podobnych
do siebie form, poddając się kilkunastodniowemu procesowi składania papieru, tak by ostatecznie osiągnąć liczbę 1000 żurawi².

¹

²

Efekt Droste to termin określający specjalny rodzaj rekurencyjnego obrazu. Obraz ukazujący
efekt Droste zawiera mniejszą wersję samego siebie. Ta mniejsza zawiera jeszcze mniejszą
wersję w tym samym miejscu i tak dalej. Teoretycznie może się to ciągnąć w nieskończoność,
ale praktycznie jest to ograniczone rozdzielczością obrazu, czyli względnie krótko, gdyż każdy
obraz jest zmniejszany wykładniczo. Efekt Droste może być zaobserwowany, gdy umieścimy
naprzeciwko siebie dwa lustra.
Żuraw w kulturze Dalekiego Wschodu to symbol szczęścia i zdrowia, złożenie 1000 żurawi daje
gwarancję spełnienia i długowiecznego życia (ori > składanie / kami > bóg, papier / ori kami
> origami).

> (TON) is an idea of the structure of neuron conduction, which can find

its reference in the creative and cognitive process, as well as interpersonal
communication. Excessive over-productiveness of forms, thoughts or activities performed leads to tensions and fatigue. Reception and conduction
of the outside impulses becomes difficult, and the lack of contemplation
does not allow for self-identification and causes us to lose ourselves from
the field of view of your own ego-type.
The exhibition is divided into two spaces:
A - the main room - EXHIBITION (OPEN/EXIT),
A1 - Self-knowledge / installation,
A2 - kami PERSON / photographs,
B - the small room - STUDIO/OFFICE (ERROR),
B3 - moving images: Dance / Soliton - the idea of original thought,
/ SOT - the structure of over-productive thought,
/ BI - beyond the intention,
B4 - Lost Crops / stereoscopic photographs,
B5 - Luftmodel / video, photos, graphics.
The symbolic indicator of the over-productive thought is the small room
arranged as a STUDIO/OFFICE (ERROR). This space is the accumulation
of secondary materials, waste, generated by my over-productive thought.
Here one can see the signs of attempts to visualize images of the structure
of thought (Dance, Soliton - the idea of original thought / SOT - the structure
of over-productive thought / BI - beyond intention). OFFICE/STUDIO will also
help recognize, peek at (photographs in stereoscopes) characters who feel
the need to define their own mental and physical condition (Lost Crops).
The premiere cycle Luftmodel takes up the biggest part of the OFFICE/
STUDIO space. The inspiration for creation of Luftmodel was the analysis
of the text: The Perfect Symbol. Art of Proportions by Marcin Nowoszewski,
manager at a network design agency Carré Noir. The text discusses
a perfect sign, using as examples geometric figures and the symbolism
of an image of crane.
The models for Lost Crops and Luftmodel are the same people. In Lost
Crops the characters are dressed only in their bodies and can be peeked
at through the stereoscopes. They remain in an intimate relationship
with the viewer. Uniformed in white suits with logos of a crane, they become Luftmodels and are promoted as beings of corporate perfection.
Their struggles in the simulated world of nature, in the space of their
subconscious (Emulation in the bosom of nature / video-projection)
form subsequent symbolic images in the shape of a futuristic phenotype
of a snake, a wolf and a fox (lenticular prints).
In WORKSHOP/OFFICE one can also read the afore-mentioned, modified
text by Nowoszewski, which in the graphic arrangement will reveal three
words: OPEN / EXIT / ERROR. On the floor next to the desk we will find
the corporate logo and an excessive amount of scattered paper cranes.
Here, I play the role of an artist embroiled in the search for a perfect model,
I produce more objects (origami cranes). I succumb to the activity of constant folding, building on subsequent thoughts and their forms. As a result,
they cannot be distinguished, and their performance is dispersed.
This overproduction and lack of time to contemplate thoughts leads to
tensions and dysfunctions of the human body. The viewer, sitting at a desk

and having in front of them the paper for origami can contribute to
the process of building a perfect model and leave in the space of the studio
yet another, well-known thought and form in the shape of a crane.
The floor of the main hall / A and the small room / B was covered
with painting foil, as a sign of continuous reconstruction and reorganisation
of the space around us. The sound on the first floor of the gallery is made
by the rustling of folding origami paper coming from an instructional video
do it yourself.
From the STUDIO/OFFICE one can see the brightly lit EXHIBITION room
(OPEN/EXIT) with the Self-knowledge with an image recorder and kami
PERSON photos. The installation consists of a chair and two mirrors facing
each other, creating the Droste¹ effect of a recurrent image. When we find
ourselves between the panes of the mirrors, our perception is changing
and in the mirror image we see a much deeper picture of the reality around us. Multiplication of deformed, reflected images results in lack of concentration and makes it difficult to focus solely on our own, already-defined image. The illusion of infinity can suggest being in another dimension
and create in us a sense of kami PERSON, that is a superior, higher being whose value is man. Each of the viewers may appear in the centre
of the installation and become its key element - come join the confrontation to find your own image of kami PERSON.
PERFORMANCE ACTIONS DURING THE EXHIBITION
At the opening in the main EXHIBITION hall a frame of photographs from
kami PERSON cycle comes to life: a model sits on a chair between the mirrors in the same clothes and gestures as in the photographs. The continuity
of the creative process is my folding during the opening in the STUDIO/
OFFICE (parallel with the action in the main hall). In this action I’m making
origami cranes and without thinking, unhappy with the shapes made from
paper, I throw the origami models on the floor. I’m starting folding another object and so duplicate the activities which are no longer relevant, are
in the non-effective state. After making 100 I realised that each of them
is, after all, different, so searching for a perfect form is not unreasonable.
With the next instalment (TON), I would like to emphasise the visualisation
of multiplication of the similar forms more, giving myself to a several day
process of folding paper, in order to finally reach 1000 cranes².

¹

Droste effect is a term for a special kind of recursive picture. A picture showing the Droste effect
includes a smaller version of itself. The smaller one has an even smaller version in the same place
and so on. Theoretically, this could go on, but in practice this is limited by the image resolution,
which is relatively short, since each image is reduced exponentially. The Droste effect can be
observed when you put two mirrors facing each other.

²

Crane in the culture of the Far East is a symbol of happiness and health, making 1000 cranes
guarantees fulfilment and longevity (ori > fold / kami > divinity, paper / ori kami > origami).
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1 marca 2013, Galeria Miejska bwa Bydgoszcz / akcje performatywne:
A - sala główna - WYSTAWIENNICZA - siedzenie - Danuta Milewska,
B - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO - składanie - viola kuś / fot. N. Gawroński.
March 1, 2013, Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz / performance actions:
A - the main hall - EXHIBITION - sitting - Danuta Milewska,
B - the small room - STUDIO/OFFICE - folding - viola kuś / photo by N. Gawroński.
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B - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO, żurawie origami.
B - the small room - STUDIO/OFFICE, origami cranes.

> During an interview (Radio PiK) I was asked if you can somehow fight
the overheating of neurons?

Podczas wywiadu (Radio PiK) zapytano mnie, czy można jakoś walczyć
z przegrzaniem neuronów?

10.

Antidotum na wirus (NPN) może być - jakże rzadko osiągalny w przypadku
człowieka współczesnego - czas na kontemplację oraz odwaga bycia człowiekiem poprzez kreowanie własnej twórczej przestrzeni. Różnica bytów
być i tworzyć nie istnieje, ponieważ jedyną obiektywną oceną świata jest
jego subiektywny ogląd w nieskończoności istnień i myśli.

Współpraca przy projekcie:
- z animatorką origami Anną Kuś,
- w roli kami PERSON: Danuta Milewska,
- w roli bohaterów Upraw Utraconych i Luftmodel:
Marek Dominik Molenda, Anetta Kuś, Krzysztof Posadzy.

The antidote to the virus (TON) can be - rarely available to a modern man time for contemplation and the courage to be a man through creating one’s
own creative space. There’s no difference between the be and the create
beings, as the only objective assessment of the world is its subjective perception in the infinity of lives and thoughts.

Collaboration on the project:
- with the origami animator Anna Kuś,
- as the kami PERSON: Danuta Milewska,
- as the characters in Lost Crops and Luftmodel:
Marek Dominik Molenda, Anetta Kuś, Krzysztof Posadzy.

Wystawę dedykuję mojej mamie - Annie Kuś - animatorce origami
i bohaterom Luftmodel.

Podziękowania dla wszystkich pracowników Galerii Miejskiej bwa
Bydgoszcz, firmy Pro Futuro, Nadleśnictwa Żołędowo i Pawła Pietronia.

The exhibition is dedicated to my mother - Anna Kuś - an origami animator
and to the Luftmodel characters.

Thanks for all the employees of the Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz,
Pro Futuro company, Żołędowo Forestry Commission and Paweł Pietroń.
11.

O zagadkach nie tylko ludzkiego mózgu / 2013
/ Izabela Kowalczyk

> The mysteries of not only human brain
Violka Kuś to artystka tworząca duże, rozbudowane instalacje, składające się
z różnych mediów, podejmuje w nich problemy stosunków międzyludzkich, tożsamości, analitycznie badając rzeczywistość. Tak dzieje się też
w najnowszej pracy w napięciu przegrzanych neuronów, w której najbardziej
fascynuje odniesienie się do trudnych związków sztuki i nauki, do pytania
o to, czy sztuka jest rodzajem badania rzeczywistości (w tym ludzkiego mózgu) i czy może być traktowana jako specyficzny rodzaj nauki. Poza
eksploracją nanotechnologii czy mokrych mediów w sztuce, nadal działania artystyczne i naukę pojmuje się jako obszary oddzielone od siebie,
a Violka Kuś jakby na przekór temu przekonaniu przygląda się podejmowanym przez siebie problemom w sposób złożony. Sięga też do naukowych
metod z przestrzeni fenomenologii, wchodząc m.in. w rolę archiwistki, etnografki, historyczki czy w najnowszej pracy - badaczki ludzkiego mózgu,
w których wykorzystuje metodę poznawczą naoczności wyobrażeniowej
(przykład wyobrażony). W tym sensie jej projekty są nowatorskie i odważne,
przekraczając granicę dzielącą sztukę od nauki. Ich cechą wspólną jest również tworzenie symulacji innych rzeczywistości, mieszanie czasów i epok,
coś, co można określić symboliczną teleportacją w inny czas.
Wspomnieć warto jeden z pierwszych takich projektów, jakim była Letnia
Szkółka, podejmująca różne problemy dotyczące relacji społecznych i międzyludzkich. Artystka wcielała się tam w rolę prelegentki. W Lekcji 1., jaką
były Prelekcje o powszechnej samoobronie (2002) zaprezentowana została
szkolna klasa, a do pokazu wykorzystany był zestaw przezroczy z 1972 roku
na temat samoobrony i działania w przypadku wybuchu bomby atomowej.
W ten sposób artystka przeniosła się w czasy PRL-u oraz rozbudzane przez
władzę lęki przed zagrożeniami kapitalizmu. Prezentowany materiał został
jednak uzupełniony o ironiczne komentarze i cytaty z kultury popularnej
(np. reklamy telefonów komórkowych). W tej kulturze wszystko staje się
obiektem pożądania i tak też zostało przedstawione w pracy Violki Kuś.
Można odnieść to do słów Zygmunta Baumana: System kapitalistyczny
w swej fazie konsumenckiej nie tylko nie tłumi ludzkiego dążenia do przyjemności, ale we własnym interesie jeszcze je wzmaga, widząc w nim warunek
własnego przetrwania.¹ I tak zagrożenia związane z kapitalizmem stają się
czymś, czego sami pożądamy. Artystka w tej, jak i w innych lekcjach, wskazała na powiązanie ze sobą praktyk dyscyplinujących z nagradzaniem, wzbudzania strachu z rozbudzaniem przyjemności, zaś całość odczytać można
w kontekście pytań o kondycję człowieka w systemie kapitalistycznym, noszącym jednak znamię wcześniejszego komunizmu. Lekcja 6 - Poradnik kobiety wiejskiej. Dbaj o siebie, w której autorka odniosła się do miejsca swego
pochodzenia - wielkopolskiej wsi Tursko i ukazała między innymi swoje autoportrety w turskim stroju ludowym, była już zapowiedzią jej następnej pracy
Top_model made in Poland (2007).
W tym przypadku Violka Kuś włączyła do swego projektu badania etnograficzne, które przeprowadziła w polskich muzeach oraz skansenach. Interesowała ją najbardziej mentalność polskich kobiet w kontekście ludowej
tradycji wyznaczającej dla nich określone role. Wydaje się, że motywowana
była również pytaniem o własne korzenie, o możliwość utożsamienia się
z wiejskimi kobietami, których świat wydaje nam się dzisiaj już tak bardzo
odległy. Następnie w cyklu fotograficznym zatytułowanym One wcieliła się
w wiejskie kobiety, ukazując siebie w różnych codziennych sytuacjach, ubraną w ludowe stroje, pojawiającą się we wnętrzach wiejskich chat lub w ich
otoczeniu. Powstało w ten sposób 16 wizerunków, o których sama artystka mówiła: Moje współczesne Top_model made in Poland jest raczej próbą
konfrontacji z figurą Barbie, która ma na celu wyznaczenie dystansu wobec
wzorców popkultury. Moje ciało nabierało różnych kształtów i czasami stawało się starsze o kilka lub kilkadziesiąt lat. Raz byłam nastolatką - panną,
raz dojrzałą lub młodą kobietą - matką, żoną a może i babcią…² Tym samym
One są różnorodne, nie poddają się regułom panującym w kulturze popularnej. Fotografie te charakteryzuje z jednej strony wrażenie przypadkowości,
a z drugiej - bardzo precyzyjna, estetyczna kompozycja. Kuratorka projektu Małgorzata Jankowska pisała o bohaterkach tych zdjęć: Żadna z nich nie
pozuje, a raczej zostają przez nas przyłapane podczas wykonywania codziennych lub odświętnych czynności: modlitwy, zajęć kuchennych, szycia,
oczekiwania. Pomimo wejścia w obszar ich egzystencji, czasami intymny
lub skrywany, One pozostają w swoich rolach. Przypadkowe i niespodziewane spotkania nie zaburzają porządku ich życia, a raczej zmieniają nasz
sposób patrzenia i myślenia o nich i o sobie.³
Są to zarazem niezwykle wysmakowane pod względem estetycznym fotografie, w których tło, jakim są wiejskie chaty wraz ze znajdującymi się
¹ Z. Bauman, Wolność, tłum. J. Tokarska-Bakir, Kraków 1995, s.93.
² A. Leśniak, Wcielenia Violki Kuś, wywiad i krótki tekst programowy artystki,
www.lodz-art.eu/wydarzenia/violka_kus_top

³ M. Jankowska, Wchodząc, Odkrycia, Skojarzenia, violkakus.pl > Top_model made in Poland
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w nich obrazami, makatkami, dekoracjami, dewocjonaliami - czy w przypadku innych zdjęć - otoczenie domostwa - współgra z ludowymi strojami
i czynnościami wykonywanymi przez One. W tym projekcie artystka znalazła
się jakby w innej epoce - w pozornie bezproblemowym świecie prostych
czynności wiejskich kobiet. Naiwnością byłoby jednakże sądzić, że w tym
świecie kobiety wiodą szczęśliwszy żywot. Tradycja jest również sztywnym
gorsetem, który je ogranicza, muszą dostosowywać się do swych ról nie
mniej niż kobiety w świecie pop-kultury, gdzie normy dotyczące wyglądu
określane są między innymi przez szereg telewizyjnych programów, takich
jak np.: Top model. Tym samym projekt Violki Kuś ukazuje jakby drugą stronę tego samego medalu, którym są sztywne wzorce tożsamości - z jednej
strony - przymus wpisania się w tradycyjną rolę kobiety, a z drugiej - konieczność dostosowania się do wymogów konsumenckiego świata, również
określającego sztywne wzorce wyglądu, zachowań oraz pełnionych ról.
Przeniesienie się w czasie nastąpiło też w realizacji pt. Aktywistki stworzonej wspólnie z siostrą Anettą i zrealizowanej w ramach projektu Jeden Pies
w 2009 roku. Celem wystawy, którego Violka Kuś była również autorką, było
zastanowienie się nad znaczeniem medium fotografii w poszczególnych dekadach od lat 50. do pierwszej dekady XXI wieku, podjęty został tu więc
problem historii fotografii. Do każdej z dekad został zaproszony do współpracy inny artysta (Kinga Eliasz, grupa Łódź Kaliska, Katarzyna Zabłocka,
Mateusz Pęk, Tomasz Dobiszewski). Siostry Kuś na warsztat wzięły fotografię propagandową lat 50. Stworzyły opowieść o siostrach Marii i Irenie
Dzięcioł, w których role się wcieliły, budując znakomitą symulację fotografii oraz gazetowych reportaży z tamtych lat. Siostry Dzięcioł to studentki
zootechniki, które odbyły praktykę rolniczą w PGR Tursko i za ciężką pracę
otrzymały od Ministerstwa Rolnictwa medal za osiągnięcia w hodowli bydła.
Na pracę sióstr Kuś składał się między innymi sfingowany reportaż w piśmie
Przyjaciółka z 1958 roku o ciężkiej pracy zasłużonych aktywistek, a także
fotografie o ich wycieczce do ZOO, gdzie nawet opisy zwierząt zyskiwały ideologiczny wymiar, jak opowieść o słoniach mających zasługi dla komunizmu
w Wietnamie. W skład ekspozycji wchodziły również plansze fotograficzne
na temat górski odnoszące się do wystawy pokonkursowej Piękno Naszych
Gór (Świat Fotografii nr 18 z 1950 roku). Siostry Kuś ukazały w tej pracy, jak
nawet pozornie neutralne fotografie przyrody czy zwierząt zyskiwały ideologiczne znaczenia przez odpowiedni kontekst oraz komentarze.
W najnowszej pracy w napięciu przegrzanych neuronów Violka Kuś zastanawia się nad możliwościami twórczymi ludzkiego mózgu, odwołując się
do tematu z pogranicza neurobiologii i neuropsychologii, jakim jest przewodnictwo neuronów wpływające na produkcję nowych myśli, idei oraz na
komunikację. W zamierzeniach artystki praca odnosi się również do kwestii
identyfikacji i samopoznania.
Wystawa w Miejskiej Galerii bwa w Bydgoszczy podzielona została na dwie
części - przestrzeń ekspozycji (OPEN/EXIT) oraz PRACOWNI/BIURA (ERROR).
Większa sala galerii pełniła funkcję wystawienniczą, a głównym jej elementem była instalacja Samopoznanie z ustawionymi naprzeciwko siebie lustrami. Violka Kuś odwołała się tu do efektu Droste, związanego z rekurencyjnym
obrazem, a więc takim, który zawiera mniejszą wersję samego siebie, a ta
wersja zawiera jeszcze mniejszą, co może powtarzać się w nieskończoność.
Podczas otwarcia wystawy pomiędzy lustrami siedziała dziewczyna będąca
modelką jednej z fotografii wchodzącej w skład instalacji, ubrana dokładnie
w taki sam strój, jak na zdjęciu. Z jednej strony sprawiało to wrażenie, jakby
wyszła z tej fotografii, z drugiej zaś - jej reprezentację powtarzały lustra,
co wzmacniało efekt symulacji. W ten sposób granica między fikcją a realnością została poddana w wątpliwość. Tak jakby artystka chciała pokazać,
że sztuka jest takim obszarem, jak dla Alicji z Krainy Czarów to wszystko,
co znalazła po drugiej stronie lustra. Sztuka pozwala więc przemierzać nierealne przestrzenie, spotykać fikcyjne postacie eksploatując w ten sposób
sferę wyobraźni. Ten obszar jest nieskończony, jak nieskończenie powielające się lustrzane wizerunki. Pozwala też zmieniać rzeczywistość, zakrzywiać ją, jak działo się w przypadku odbić w bydgoskiej galerii, gdyż lustra
nie były idealnie gładkie, co sprawiało wrażenie znalezienia się w gabinecie
krzywych zwierciadeł. Wykorzystane lustra akrylowe w instalacji w sposób
przypadkowy wprowadziły pewien surrealny rys do całego przedsięwzięcia.
Zresztą można to odnieść do głównego problemu pracy, jakim jest przegrzanie neuronów, gdyż nadprodukcja myśli może zaburzać też percepcję
rzeczywistości i sprawiać na przykład, że albo widzimy ją zbyt ostro, albo
widzimy zbyt dużo, co wpływa na rozmazanie jej obrazu, jak w przypadku
odbić w lustrach ustawionych w galerii.
W drugiej przestrzeni określonej jako BIURO/PRACOWNIA znajdowało się
dużo więcej elementów, co sprawiało wrażenie stłoczenia, a jednocześnie
miało odnosić się do nadproduktywności będącej główną ideą pracy. Jakby
artystka chciała sprowokować widzów do namysłu nad tym, dlaczego jesteśmy twórczy, co prowokuje nas do działania, które nie ma żadnego praktycznego celu? Dlaczego - pozornie - trwonimy czas wykonując rzeczy nieistotne?
Tym, co łączyło obie sale była przezroczysta folia znajdująca się na podłodze, której znaczenie można odczytać w kontekście stworzenia w galerii
czegoś w rodzaju laboratorium, pracowni, gdzie wciąż realizowany jest proces twórczy. W istocie tak było, gdyż podczas wernisażu wystawy artystka

A - sala główna - WYSTAWIENNICZA, zabawa przy lustrze.
A - the main hall - EXHIBITION, playing by the mirror.
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siedziała przy stoliku składając modele żurawi origami, a następnie rzucała je na podłogę. Artystka użyła formy origami, inspirując się działalnością
swojej matki, która jest animatorką origami i której dedykowana była cała
wystawa. Jej praca przy biurku sprawiała wrażenie odtwórczej, choć w intencji artystki miała przede wszystkim na celu poszukiwanie doskonałego
wzorca, zaś namnażanie modeli było związane z ciągłym niezadowoleniem
z wyprodukowanej formy. Origami może kojarzyć się też ze sztuką amatorską, co prowokuje do pytań nie tylko o twórcze możliwości człowieka,
ale też o to, dlaczego wciąż uznajemy, że sztuka dzieli się na lepszą i gorszą,
wysoką i niską. Przecież każdy rodzaj twórczej działalności pozwala człowiekowi na spełnianie się czy twórcze kształtowanie swego życia, jak widział
to Joseph Beuys głosząc swój program Rzeźby Społecznej i podkreślając,
że każdy może i powinien być artystą.
Taki sam żuraw jak w modelach origami pojawiał się jako logo korporacji
Luftmodel. Postacie uosabiające tę korporację były ukazane na dużych fotografiach. Były ubrane w identyczne, białe przylegające do ciała stroje.
Ich płciowość nie została zaakcentowana, przez co sprawiały wrażenie androgenicznych. Mogły kojarzyć się z androidami lub przybyszami z odległych
planet, którzy zjawili się na ziemi, aby badać ludzkie możliwości twórcze, co
z kolei do całej instalacji wprowadzało też rys science-fiction. Tym samym,
jeśli wcześniejsze prace Violki Kuś oparte były na teleportacji do przeszłości,
to tę pracę można zinterpretować w kontekście teleportacji do przyszłości.
W tę laboratoryjną sytuację stworzoną przez artystkę zostały także włączone wyobrażenia struktury nadproduktywnej myśli, idei pierwotnej myśli oraz
tomograficzny obraz mózgu, a dodatkowo stereoskopy umożliwiające podglądanie nagich modeli ludzkich. Ponadto na biurku znalazły się druki soczewkowe ukazujące ludzkie postaci z głowami węża, wilka i lisa. Wykreowany został tu świat, w którym rozmyciu ulegają granice między kobiecością
a męskością, kulturą a naturą oraz sztuką a nauką. Wspomniane fotografie
odnieść można do problemu związków między ludźmi a zwierzętami oraz
pytań o rolę natury dla procesu tworzenia. Symbioza z naturą uwidacznia
się również w przedstawieniach postaci korporacji Luftmodel. Z kolei nagie
postacie podglądane w stereoskopach mogą kojarzyć się z czymś, co określane jest jako naturalny stan człowieka. Wszystko to skłania do namysłu
nad relacjami między naturą a kulturą, które w historii naszej cywilizacji pozostawały od siebie oddzielone, traktowane jako dwa nieprzenikające się
obszary, co łączyło się z przekonaniem, że to, co naturalne jest sferą inercji,
zaś aktywne i produktywne jest tylko to, co kulturowe.⁴
Violka Kuś w sposób analityczny stara się przedstawić własne wyobrażenie
na temat tego, jak struktura i działanie neuronów mogą wpływać na powstawanie twórczych idei, stymulując tym samym proces tworzenia. Wywieść można z tego wniosek, że kultura wywodzi się z natury. Do podobnych
wniosków doszła teoretyczka posthumanizmu Elisabeth Grosz wskazując,
że natura wyprzedza kulturę i zmusza ją do ciągłych transformacji, jest więc
motorem ewolucji przebiegającej w nieprzewidywalny sposób. Tym samym
Grosz wskazała na nierozerwalny związek natury z kulturą, akcentując też
potrzebę namysłu nad tym, na jakie sposoby natura, będąca tym, co biologiczne i materialne, organicznymi i nieorganicznymi systemami podtrzymującymi życie, pobudza i produkuje kulturę, czyli jakimi sposobami to,
co biologiczne, umożliwia raczej niż ogranicza i ukierunkowuje społeczne
i kulturowe życie.⁵ Grosz zastanawia się również nad tym, dlaczego z badań nad kulturą wykluczony został świat zwierząt, który przecież również ma
swoje obyczaje, używa narzędzi, prowadzi życie społeczne (o czym świadczy
na przykład stadne bytowanie żurawi). Zwierzęta posiadają także swoisty
smak estetyczny, a to, co do tej pory uważane było za wyłącznie ludzkie,
można odnaleźć również w ich świecie (np. potrzeba przyozdabiania swych
domostw).⁶ Chodzi tu o rozmaite wytwory zwierzęce, jak na przykład niezwykle atrakcyjne i ozdobne gniazda jednego z gatunków ptaków - altannika, który drobiazgowo przyozdabia przestrzeń w celu zwabienia samicy.
Można wspomnieć też konstrukcje wykonywane przez zwierzęta takie jak
sieć pajęcza, ule czy budowane przez bobry tamy. Ich pracę można uznać
za monotonną i wykonywaną automatycznie tak jak budowane przez
Violkę Kuś żurawie origami. Co jednak pcha zarówno zwierzęta, jak i nas
do wykonywania tych czynności?
Kiedy jechałam z mężem i dwunastoletnim synem z Poznania do Bydgoszczy na otwarcie wystawy Violki Kuś, widzieliśmy po drodze niesamowicie
długie i pięknie uformowane klucze dzikich gęsi. Jadąc dalej zobaczyliśmy,
że część gęsi odpoczywa jeszcze na łąkach szykując się do lotu, aby za chwilę
włączyć się w regularnie uformowany szyk. Powiedziałam, że to niesamowite, że one z jakiegoś powodu wiedzą, kiedy mają zerwać się do lotu, że
mają uformować szyk i w ogóle, że wiedzą, dokąd mają lecieć. Ale właściwie skąd wiedzą?, zadałam, jak sądziłam, pytanie retoryczne. Na co mój
syn, który ma na wszystko odpowiedź, powiedział - Jak to skąd wiedzą? z mózgu, tak samo jak my. Z tym spostrzeżeniem znakomicie współgrała

> Violka Kuś is an artist creating large, complex systems consisting of dif-

ferent media, where she takes on the issues of relationships and identity,
analytically examining reality. This happens also in the recent work In Tension of Overheated Neurons,in which the most fascinating is the reference
to the difficult relationships of art and science, to the question of whether
art is a kind of reality testing (including the human brain) and can be regarded as a specific type of science. In addition to exploring nanotechnology
or wet media in art, still artistic activities and science are conceived as areas
separated from each other, and Violka Kuś, as if in spite of this, observes
the problems she touches upon in a complex manner. She also reaches for
the scientific methods of phenomenology, entering the role of an archivist,
ethnographer, historian; or, in her latest work - researcher of the human
brain, where she uses the cognitive method of notional evidence (imaginary example). In this sense, her designs are innovative and bold, crossing
the border between art and science. Their common feature is the formation
of the simulation of other realities, mixing times and eras, of something
that can be described as symbolic teleportation into a different time.
It is worth mentioning one of the first such projects, which was the Summer
School, undertaking a variety of issues concerning social and interpersonal
relationships. In it, the artist played the role of the lecturer. In lesson 1,
which was Lectures on Universal Self-Defence (2002), a classroom was presented, and for the lecture the teacher used a set of slides from 1972 on
self-defence and actions in the event of an atomic bomb explosion. In this
way, the artist moved back to the times of the People’s Republic of Poland
and of fears aroused by the authorities against the dangers of capitalism.
The material presented was, however, completed with ironic comments
and quotes from popular culture (such as adverts for mobile phones).
In this culture, everything becomes an object of desire, and so it is presented in the work by Violka Kuś. This can be referred to the words of Zygmunt
Bauman: The capitalist system in its consumer phase not only does not suppress the human pursuit of pleasure, but in their own interest even increases
it, seeing it as a condition of its own survival.¹ Thus, the risks associated
with capitalism become something we ourselves desire. The artist in this,
as in other lessons, pointed to a connection between disciplinary practices
and rewarding, between causing fear and arousing pleasure, and the whole
can be read in the context of questions about the human condition
in the capitalist system that nevertheless bears the mark of preceding
communism. Lesson 6 - Handbook of rural women. Take care of yourself,
in which the author referred to the place she comes from - a Great Poland village of Tursko - and presented, among others, her self-portraits
in Tursko local costume, had already been an announcement of her next job,
Top_Model Made in Poland (2007).
In this case, Violka Kuś included in her project the ethnographic research
conducted in Polish museums and open-air museums. She was interested
most in the mentality of Polish women in the context of the folk tradition
designating specific roles for them. It seems that she was also motivated
by the question of her own roots, the ability to identify with rural women,
the world of whom seems to us today so very far away. Then, in the photographic series entitled Them she impersonated rural women, showing
herself in various everyday situations, dressed in folk costumes, appearing
inside village huts or in their surroundings. This has led to 16 images, about
which the artist herself said: My contemporary Top_model made in Poland
is rather an attempt to confront the figure of Barbie, which aims to determine the distance to the patterns of pop culture. My body has taken on different shapes and sometimes became older by a few years or decades. Once
I was a teenager - a miss, once a mature or young woman - a mother, a wife,
maybe a grandmother...² Hence Them are diverse, do not lend themselves
to the rules prevailing in popular culture. These photographs are characterized on the one hand by impression of randomness, on the other - by
a very precise, aesthetic composition. Małgorzata Jankowska, the project
curator, wrote about the heroines of these images: None of them poses, but
rather they are caught by us in their daily or ceremonial activities: prayer,
cooking, sewing, waiting. Despite our entry into the area of their existence, sometimes intimate or concealed, Them remain in their roles. Accidental and unexpected meetings do not interfere with the order of their lives,
but rather change the way we see and think about them and ourselves.³
They are also very sophisticated photographs in terms of aesthetic, in which
the background - rural huts with their paintings, tapestries, decorations,
devotional items or, in the case of other pictures, household environment
- interacts with folk costumes and activities performed by Them. In this

⁴ M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, s.63.
⁵ E. Grosz, Time Travels. Feminizm, Nature, Power, Durham, London 2005, cyt. za: Bakke,

¹ Z. Bauman, Freedom, translated by Joanna Tokarska-Bakir, Kraków 1995, p. 93.
² A. Leśniak, Incarnations of Violka Kuś, an interview and a short programme text by the artist,

⁶ Bakke, s. 209.

³ M. Jankowska, Entering, Discoveries, Associations, violkakus.pl > Top_model made in Poland

op. cit., s. 63.
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wystawa Violki Kuś W napięciu przegrzanych neuronów, próbując wniknąć
w tajemnicę mózgu, zmuszającego nas do działania, tworzenia i poszukiwania doskonałych form.

www.lodz-art.eu/wydarzenia/violka_kus_top

project, she seems to get herself into a different era - in a seemingly carefree world of simple actions of rural women. However, it would be naive
to think that in this world a woman lead happier lives. Tradition is also
a rigid brace that restricts them, they must adapt to their roles no less than
women in the world of pop culture, where appearance standards are defined by, among others, a number of television programs, such as: Top Model. Therefore, the Violka Kuś project shows like the other side of the same
coin, which are rigid patterns of identity: on the one hand - compulsion
to fit the traditional role of a woman, on the other - the need to adapt
to the requirements of the consumer world, which also specifies the rigid
patterns of appearance, behaviour and roles.
Moving in time also took place in the Activists work created together with
her sister Anetta, and realized as a part of the project One Dog in 2009.
The goal of the exhibition, of which Violka Kuś was also the author, was
to ponder the significance of the photographic medium in subsequent
decades since 1950s until the first decade of the twenty-first century;
so history of photography is touched upon here. For each of the decades,
a different artist was invited to participate (Kinga Eliasz, Łódź Kaliska group,
Katarzyna Zabłocka, Mateusz Pęk, Tomasz Dobiszewski). The Kuś sisters dealt
with the propaganda photography of 1950s. They made a story about sisters Maria and Irena Dzięcioł, playing their roles and creating an excellent
simulation of photographs and newspaper reports of the time. The Dzięcioł
sisters were students of animal husbandry, who held agricultural training
at the State Agricultural Farm Tursko and for their hard work were awarded medals by the Ministry of Agriculture for their achievements in cattle breeding. The Kuś sisters work included, among others, a faked report
in the Przyjaciółka magazine from 1958, about hard work of distinguished activists, as well as photographs of their trip to the zoo, where even
the names of animals gained an ideological dimension, like the story
of elephants with their contribution to communism in Vietnam. The exhibition also included photographic boards presenting mountains, relating
to the post-competition exhibition The Beauty of our Mountains (Świat
Fotografii No. 18 of 1950). The Kuś sisters presented in this work the way
even seemingly neutral photographs of nature and animals gained ideological meanings through an appropriate context and comments.
In her latest work, In Tension of Overheated Neurons, Violka Kuś considers the creative possibilities of the human brain, referring to a theme
on the brink of neurobiology and neuropsychology, which is the conductivity of neurons affecting the production of new thoughts, ideas and communication. In the intentions of the artist, the work will also relate to the issues
of identity and self-discovery.
The exhibition in the Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz is divided into
two parts - the (OPEN/EXIT) exhibition space and (ERROR) STUDIO/OFFICE.
The bigger room of the gallery is the exhibition one, and its main element
was the Self-knowledge installation with mirrors facing each other. Here,
Violka Kuś made a reference to the Droste effect of recurrent images,
that is one image contains a smaller version of itself, and this version contains
even smaller one, which theoretically can be repeated indefinitely. During
the opening of the exhibition, between the mirrors there sat a girl that was
a model for one of the photographs included in the installation, dressed
in exactly the same way as in the picture. On one hand, it seemed as if
she came out of the photograph, on the other - her image was repeated
in the mirrors, which strengthened the effect of the simulation. In this way,
the line between fiction and reality has been questioned. It is as if the artist wanted to show that art is such an area, as for Alice in Wonderland
was everything that was on the other side of the mirror. Art allows you
to travel through unreal spaces, meet fictional characters, and thus exploit
the realm of imagination. This area is infinite, like infinitely replicating mirror images. It also allows you to change the reality, bend it, as it happened
in the case of the reflections in the Bydgoszcz gallery, because the mirrors
were not perfectly smooth, which gave the impression of being in the room
of carnival mirrors. Acrylic mirrors used randomly in the installation created
a surreal trait in the whole project. Moreover, it can be applied to the main
concept of the work, which is overheating of the neurons, as overproduction of thoughts can impair perception of reality and result in us seeing
it too sharply or seeing too much, which in turn blurs its image,
as in the case of reflections in the mirrors set in the gallery.
In the second space defined as an OFFICE/STUDIO there were a lot more
items, which gave the impression of jamming, and at the same time
was supposed to refer to over-productiveness, which was the main idea
of the work. As if the artist wanted to provoke viewers to reflect on why
we are creative, what provokes us to conduct activities which have no practical purpose? Why do we - apparently - squander our time doing unimportant things? The thing that united the two rooms was a clear film located
on the floor - its importance can be read in the context of creating
in the gallery a kind of laboratory, studio, where a creative process is still going on. In fact, it was like that, as during the opening of the exhibition the artist was sitting at a table making origami cranes, and then throwing them on
the floor. She used origami, inspired by the activities of her mother, who

is the origami animator and the whole show was dedicated to her.
Her work at the desk seemed imitative, although in the intention
of the artist it was primarily aimed at searching for the perfect pattern,
and the proliferation of models was caused by continued dissatisfaction
with the manufactured form. Origami can also be associated with amateur art, which provokes questions not only about the creative possibilities
of man, but also about why we still believe art is divided into better and worse, high and low. After all, any kind of creative activity allows a person to find
fulfilment or creatively shape their lives, as perceived by Joseph Beuys in his
Social Sculpture and pointing out that everyone can and should be an artist.
A crane identical to the origami models was used as the logo for the Luftmodel corporation. The characters personifying that corporation were
shown on the large photographs. They were dressed in identical, white,
tightly fit uniforms. Their sexuality was not emphasized, so they seemed
to be androgynous. They could be associated with androids or visitors
from other planets, who arrived on the Earth to study human creativity,
which in turn gave the whole installation a science-fiction trait. Therefore,
if the previous works by Violka Kuś were based on teleportation to the past,
this one can be interpreted in the context of teleportation to the future.
In this laboratory situation created by the artist were also included the images
of a structure of over-productive thought, an idea of the original thought,
and a tomographic image of the brain; additionally, stereoscopes allowing
to peek at naked human models. In addition, on the desk there were lenticular prints depicting human figures with the heads of the serpent, the wolf
and the fox. Here, a world was created where the boundaries are blurred
between femininity and masculinity, culture and nature, art and science.
These photographs can be related to the problem of the relationships between humans and animals, and questions about the role of the nature
in the process of creation. Symbiosis with the nature is also apparent
in the images of the figures from the Luftmodel corporation. In turn,
the naked figures peeked at in stereoscopes may be associated with
what is referred to as the natural state of man. All this leads to a reflection on the relationship between nature and culture, which in the history
of our civilization have remained separated, treated as two non-merging
areas, which was associated with the belief that the natural constitutes
the sphere of inertia, and only that which is cultural is active and productive.⁴
Violka Kuś is trying in an analytical way to present her own ideas about how
the structure and function of neurons can affect the formation of creative ideas, thereby stimulating the creation process. One can infer from this
the conclusion that culture is derived from nature. Similar conclusions
were reached by a post-humanism theorist Elizabeth Grosz, who pointed
out that nature precedes culture and forces it to continuous transformation, so it’s the driving force of evolution proceeding in an unpredictable
way. Thus, Grosz highlighted the inextricable relationship between nature
and culture, also emphasizing a need to reflect on the ways in which nature, which is what biological and material, organic and inorganic systems
supporting life, stimulates and produces culture; that is to say, in what ways
that which is biological, enables rather than limits and directs the social
and cultural life.⁵ Grosz also wonders why the study of culture has excluded
the animal world, which after all also has its own customs, use of tools,
conducts social life (as evidenced, for example, by gregarious existence
of cranes). Animals also have a kind of aesthetic taste, and things so far
considered only human can also be found in their world (e.g., the need to
decorate their homes).⁶ This is a variety of products of animal origin, such
as a very attractive and decorative nest of one of the species of birdsbowerbird, which meticulously decorates the space in order to attract
a female. One can also mention the structures made by animals, such as
spider webs, hives or dams built by beavers. Their work can be considered
monotonous and performed automatically, just like the origami cranes built
by Violka Kuś. But what pushes both animals and us to perform these
activities?
When I travelled with my husband and twelve-years-old son from Poznań
to Bydgoszcz for the opening of the Violka Kuś exhibition, along the way
we saw incredibly long and beautifully shaped V-formations of wild geese.
Going on, we saw that some of the geese were still resting on the meadows
getting ready to fly, to join in regularly shaped formation after a while.
I said that it’s amazing that for some reason, they know when to take flight,
that they have to form an array and that they know where to go at all.
But actually, how do they know?, I asked, as I thought, a rhetorical question.
To which my son, who has got all the answers, said - What do you mean how
they know? From the brain, just like we do. This observation corresponded
well with the exhibition by Violka Kuś, In Tension of Overheated Neurons,
which attempted to penetrate the mysteries of the brain, forcing us to act,
create and search for perfect forms.
⁴ M. Bakke, Bio-Transfigurations. Art and Aesthetics of Post-humanism, Poznań 2010, p. 63.
⁵ E. Grosz, Time Travels. Feminism, Nature, Power, Durham, London 2005, quoted from: Bakke,
op. cit., p. 63.

⁶ Bakke, p. 209.
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A1 - sala główna - WYSTAWIENNICZA, instalacja Samopoznanie
/ siedzenie - Danuta Milewska.
A1 - the main hall - EXHIBITION, Self-knowledge installation
/ sitting - model Danuta Milewska.
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Z myśli modelki / Danuta Milewska
/ siedzenie - 1 marca 2013, Galeria Miejska bwa Bydgoszcz

> Some thoughts of a model

/ sitting - March 1, 2013, Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz

Ubrana w letnie klapki, turkusowe spodnie i białą koszulkę na ramiączkach,
dokładnie tak jak na wiszących obok fotografiach - siedzę. Na koszulce mam
tekst: zobacz to, co ja widzę. Został on przeniesiony z baneru zawieszonego
na ścianie kamienicy w 2011 roku, zaczerpnięty z rozmów, kóre prowadziłam z rezydentami ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy. Tekst na białej koszulce jest wyhaftowany białą nicią. Albo dotyk, albo kontemplacja pozwala
go zauważyć. Siedzę na krześle wobec dwóch luster - przede mną i za mną
- w sali ekspozycyjnej galerii. Siedzę i patrzę. Układ fotografii na ścianach,
luster i krzesła, na którym siedzę, wytwarza we mnie sferyczne postrzeganie. Uspokajam oddech, falowanie rośnie i robi się coraz przyjemniejsze.
Aż przestaję widzieć, tylko czuję, że siedzę, że patrzę z siebie, a właściwie
18.

spoza ciała, które siedzi na krześle. Nie widzę, ale wiem, że patrzę. I staję się
dla siebie coraz lżejsza. Jeszcze jakieś plamy ludzkich sylwetek poruszające się
po sali i zatrzymujące - stop start - stop start - stop start. Lustrzana nieskończoność prowadzi do porzucenia ostrości widzenia i do przyjemnego wyjścia
poza obraz. To performance, który jest fotografią w sensie dyspozytywu danego ludziom od wewnątrz..., zanim jeszcze aparat zdołał naświetlić kadr.

>

In summer slippers, turquoise pants and a white tank top shirt, just
like in the photographs hanging next to me - I’m sitting. I have the text
on the shirt: see what I see. It was taken from the banner hanging on a wall
of a building in 2011, taken from the conversations I had with the residents
of Pomorska street in Bydgoszcz. The text on the white shirt is embroidered with white thread. It can be noticed either by touching or contemplation. I’m sitting on a chair, with two mirrors - in front of me and behind me
- in the exhibition room of the gallery. I am sitting and looking. The arrangement of the photographs on the wall, the mirrors and the chair I’m sitting
in, produces a spherical perception in me. I calm my breath, fluctuation

grows and gets more pleasant. Until I stop seeing, I only feel that I’m sitting, looking from myself, or actually from outside my body, which is sitting
on a chair. I cannot see, but I know I am looking. And I’m becoming lighter
and lighter to myself. Barely some spots of human figures moving around
the room and stopping - stop start - stop start - stop start. A mirror infinity results in abandoning the acuity of sight and in pleasant going outside
the image. It is a performance that is a photograph in a sense of a dispositive
given to the people from the inside..., before the frame has been exposed.

A2 - sala główna - WYSTAWIENNICZA, kami PERSON
/ fotografie 120 x 120 cm, druk UV na pleksi.
A2 - the main hall - EXHIBITION, kami PERSON
/ photographs 120x120 cm, UV print on Plexiglas.
19.

A2 - sala główna - WYSTAWIENNICZA, kami PERSON_lustro
/ fotografia 120 x 120 cm, druk UV na pleksi.
A2 - the main hall - EXHIBITION, kami PERSON_mirror
/ 120 x 120 cm photograph, UV print on Plexiglas.
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Pytania o człowieka czyli o wernisażu wystawy Violi Kuś / 2013
/ Joanna Kloska
(komentarz odbiorcy)

jej relacje z innymi i otoczeniem. Pytań o mechanizmy, którym podlegam
i miejsce człowieka w świecie. A także pytań o to, jak odbieram samą siebie.
Warto tego doświadczyć.

> Questions about the man or about the opening of the exhibition >
by Viola Kuś

(commentary of a member of the audience)
źródło / > source:
http://www.zafriko.bydgoszcz.pl/2013/03/pytania-o-czowieka-czyli-o-wernisazu.html

W pierwszej chwili nic nie odczuwam. Nic do mnie nie mówi, a nawet gdyby
mówiło i tak nie jestem nastawiona na odbiór. Oczekiwałam czegoś innego, lżejszego i jestem lekko rozczarowana, że to tylko tyle. Że nie ma wiele
do oglądania. Że tu tak surowo, minimalistycznie. Ale powoli, z każdą kolejną chwilką zatrzymania, przekonuję się. Zdaję sobie sprawę z tego, że to
jedna z tych ekspozycji, na które potrzeba więcej czasu. I jestem poruszona.
W napięciu przegrzanych neuronów jest wystawą, która daje do myślenia.
Wystawą, na której nie ma dzieł sztuki w znaczeniu, do którego przywykliśmy. Jest za to człowiek. Na środku sali wystawowej siedzi kobieta w wygodnym stroju i klapkach wpatruje się w lustro przed sobą. Za nią znajduje się drugie, takie samo. A ona siedzi nieruchomo, jak zahipnotyzowana.
Nie reaguje na otoczenie: odgłosy rozmów czy zbliżanie się pierwszych
odwiedzających wystawę. Sprawia wrażenie, jakby była myślami zupełnie
gdzie indziej. Później, kiedy siedzenie dobiega końca, każdy ma okazję zająć
jej miejsce i zobaczyć siebie zwielokrotnionego.
W mniejszej, kameralnej sali zorganizowanej na kształt biura, na oczach
widzów z origami powstają żurawie. Można też, między innymi, podejrzeć
postaci ludzkie uwiecznione w momentach, które odbieram jako bardzo
intymne. Nie tylko z powodu nagości modeli, ale też przez fakt patrzenia
na nich za pomocą stereoskopów. Mam wrażenie, że uczestniczę w tych
osobistych sytuacjach, że patrzę na nie, stojąc tuż obok tych osób,
że to dzieje się w innej przestrzeni.
Wystawa Violi Kuś istotnie przenosi w inny wymiar. Stawia szereg pytań,
które domagają się ode mnie odpowiedzi. Pytań o ludzką jednostkę oraz
22.

At first, I do not feel anything.Nothing talks to me, and even if it did,
I’m not focused on the reception. I expected something different, lighter, and I’m slightly disappointed that that is all. That there is not much
to see. That it’s so raw and minimalist. But slowly, with each subsequent
moment of pause, I am becoming convinced. I realize that this is one
of these exposures which need more time. And I am moved. In Tension of Overheated Neurons is an exhibition that gives food for thought.
An exhibition which has no works of art in the sense to which we
have become accustomed. But it has a human being. In the middle
of the exhibition hall there sits a woman in a comfortable dress
and flip-flops. She stares into the mirror in front of her. Behind her, there is
another one, identical. And she sits motionless, as if mesmerized. She does
not respond to the environment: the sounds of conversation and approach
of the first visitors of the exhibition. She seems as if her thoughts were
wandering totally elsewhere. Later, when the seating comes to an end, everyone has the opportunity to take her place and see themselves multiplied.
In a smaller room arranged like an office, the audience can observe making
of origami cranes. One can also, among other things, peek at human figures
pictured in situations which I perceive as very intimate. Not only because
of the nudity of models, but also because of the fact that we’re looking
at them using stereoscopes. I have a feeling that I participate in these personal situations, that I look at them standing right next to these people,
that this is happening in a different space.
And indeed, the exhibition by Viola Kuś moves us into another dimension. She asks a number of questions that demand answers from me.
Questions about human beings and their relationship with others
and the environment. Questions about the mechanisms governing me
and about man’s place in the world. As well as questions about how I perceive myself. It is worth experiencing this.

Równoległe akcje performatywne w trakcie otwarcia wystawy,
1 marca 2013, Galeria Miejska bwa Bydgoszcz:
A - sala główna - WYSTAWIENNICZA - siedzenie - Danuta Milewska,
/ fot. W. Woźniak, N. Gawroński, N. Kranz.
B - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO - składanie - viola kuś,
/ fot. W. Woźniak, N. Gawroński.
Parallel actions during the opening of the exhibition,
March 1, 2013, Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz:
A - the main hall - EXHIBITION - sitting - Danuta Milewska,
/ photos by W. Woźniak, N. Gawroński, N. Kranz.
B - the small room - STUDIO/OFFICE - folding - viola kuś,
/ photos by W. Woźniak, N. Gawroński.

→
B - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO (ERROR).
→
B - the small room - STUDIO/OFFICE (ERROR).
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>

>>

>>>

>>>>

B3 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO, obrazy ruchome (prezentacja w ramkach
cyfrowych), klatki pobrane:

>

Dance / Projekcja Dance jest intymnym przekazem psychofizycznego doświadczenia,
sumboliczną wizją mocy życia / animacja powstała na podstawie tomografii komputerowej mózgu,

>>

Soliton - idea pierwotnej myśli / soliton to krótki impuls optyczny, który został skojarzony z wyobrażeniem, zwizualizowaniem idei pierwotnej myśli / mój obraz solitonu
przyjmuje formę fraktalną uzyskaną za pomocą algorytmu, którego obraz odczytujemy
jako niezmienną formę rysunku-kształtu: z=z-((z^4)-z)/(4*(z^3)-1)+c [nova variation],

>>> SNM - struktura nadproduktywnej myśli,
>>>> PI - poza intencją.
B3 - the small room - STUDIO/OFFICE, moving images (presented in digital frames),
selected frames:

>

Dance / the Dance projection is an intimate presentation of a psychophysical experience, a symbolic vision of the power of life / the animation was based on the computed tomography of a brain,

>>

Soliton - the idea of the original thought / soliton is a short optical impulse
associated with an image, visualisation of the idea of the original thought / my image
of the soliton is a fractal resulting from the algorithm that gives a constant form
of a figure-shape: z=z-((z^4)-z)/(4*(z^3)-1)+c [nova variation],

>>> SOT - structure of an over-productive thought,
>>>> BI - beyond intention.

→
B3 - Androgynia drzew w cisowym rezerwacie przyrody / fotografia stereoskopowa,
fragment materiału SNM - struktura nadproduktywnej myśli, Wierzchlas 2012.
→
B3 - Androgyny of trees in the yew nature reserve / stereoscopic photography,
a fragment of the SOT material - structure of the over-productive thought,
Wierzchlas 2012.
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m_3

Nadmierna uprawa własnego pejzażu sprawia, że nagle tracimy siebie z oczu.
Ciało dane z natury staje się marginesem naszego jestestwa, podobnie jak
to wszystko, co odczuwalne poza siłą wizualnej percepcji.
Prezentacja, wynikająca z formy zapisu fotografii, wymusza na odbiorcy
czynność podglądania przy użyciu stereoskopu. Dzięki takiej ekspozycji
zostaje zachowana intymność anonimowych bohaterów i jednocześnie
uzyskujemy bardzo bezpośredni odbiór w relacji odbiorca - ciało/persona.
Przed sesją z modelami została przeprowadzona ankieta z pytaniami
o kondycję psychofizyczną własnego organizmu, przykładowe odpowiedzi
(informacje z ankiety - ramka cyfrowa):
model 1: idę, będąc idealnie zdrowa, czułabym się idealnie piękna, zmienić
nogi, piersi, ramiona, to wikłanie się w kulturowe stereotypy,
model 2: jestem mężczyzną, idealnie zdrowy, chciałbym polepszyć tkankę
mięśniową, proces starzenia się jest czymś nieuniknionym i niechcianym,
model 3: pozytywnie nastawiony, chciałbym być idealnie piękny, poprawić
kształt żeber, to nieodwracalny proces dojrzewania.

> Excessive cultivation of one’s own landscape makes us suddenly lose

sight of each other. The body given by the nature becomes a margin of our
being, like everything else that’s felt beyond the power of visual perception.
Presentation, resulting from the recording form of photography, forces
the viewer to peek through a stereoscope. With such exposure, the intimacy
of anonymous characters is maintained, but at the same time we obtain
a very direct perception of the viewer - body/persona relationship.
Before the session with the models, a survey was carried out with questions
about the psychophysical conditions of their own bodies, here are sample
answers (information from the survey - digital photo frame):
model 1: I go, being perfectly healthy, I’d feel perfectly beautiful, change
the legs, breasts, shoulders, it’s entanglement in cultural stereotypes,
model 2: I’m a man, perfectly healthy, I would like to improve the muscle
tissue, the aging process is inevitable and unwanted,
model 3: positive attitude, I would like to be perfectly beautiful, improve
the shape of the ribs, it’s the irreversible process of maturation.

B4 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO, Uprawy Utracone /
stereoskopy w obudowie z pleksi, dokumentacja z czynności podglądania (m_3).
B4 - the small room - STUDIO/OFFICE, Lost Crops /
stereoscopes in Plexiglas casings, documentation of voyeuristic activities (m_3).
30.

31.

32.
33.

B5 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO, Luftmodel / portret - m_1, fotografia 80 x 128 cm, druk UV na pleksi.
B5 - the small room - STUDIO/OFFICE, Luftmodel / portrait - model 1, 80 x 128 cm photo, UV print on Plexiglas.

34.
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B5 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO, Luftmodel / portret - m_2, fotografia 80 x 128 cm, druk UV na pleksi.
B5 - the small room - STUDIO/OFFICE, Luftmodel / portrait - model 2, 80 x 128 cm photo, UV print on Plexiglas.

36.
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B5 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO, Luftmodel / portret - m_3, fotografia 80 x 128 cm, druk UV na pleksi.
B5 - the small room - STUDIO/OFFICE, Luftmodel / portrait - model 3, 80 x 128 cm photo, UV print on Plexiglas.
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Bohaterowie Luftmodel
/ Anetta Kuś

translation _Anetta

Kuś

> Luftmodel characters
karłowaty liść
łodygi w świetle trzech słońc
strzelec powrócił

scrubby leaf
stalks in the light of three suns
the shooter is back

←
B5 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO, w roli bohaterów Luftmodel
(od lewej: Marek Dominik Molenda, Anetta Kuś, Krzysztof Posadzy)
/ Nadleśnictwo Żołędowo, maj 2012 / fotografia 120 x 80 cm,
druk UV na pleksi.
←
B5 - the small room - STUDIO/OFFICE, as the Luftmodel characters
(from left: Marek Dominik Molenda, Anetta Kuś, Krzysztof Posadzy)
/ Żołędowo Forestry Commission, May 2012 / 120 x 80 cm photo,
UV print on Plexiglas.
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B5 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO,
bohaterowie Luftmodel - Emulacje na łonie natury
/ wideoprojekcja.
B5 - the small room - STUDIO/OFFICE,
Luftmodel characters - Emulations in the bosom of nature
/ video-projection.
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NADMIAR I BRAK

B5 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO,
ujawnione hasła OPEN/EXIT, ERROR / liberaty w oparciu o tekst źródłowy:
Symbol doskonały. Sztuka proporcji Marcina Nowoszewskiego, managera
w sieciowej agencji design Carré Noir, druki na papierze 60x80 cm.
B5 - the small room - STUDIO/OFFICE,
disclosed slogans OPEN/EXIT, ERROR / liberats based on the source text:
The Perfect Symbol. Art of Proportion by Marcin Nowoszewski, manager
at a network design agency Carré Noir, prints on paper, 60x80 cm.
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Projekty wspomniane w tekście Izabeli Kowalczyk

> Projects mentioned in the text by Izabela Kowalczyk

Wystawa 6 dekad opartych na medium fotograficznym Jeden Pies (2009-2010),
- autorka projektu viola kuś,
- kurator Wacław Kuczma.

The exhibition of six decades based on the photographic medium One Dog (2009-2010),
- project by Viola Kuś,
- curated by Wacław Kuczma.

Projekt autorski realizowany wraz z artystami:
lata 2000. - Tomasz Dobiszewski,
lata 90. - Mateusz Pęk,
lata 80. - Katarzyna Zabłocka,
lata 70. - grupa Łódź Kaliska,
lata 60. - Kinga Eliasz,
lata 50. - Anetta Kuś (siostry Kuś).

Original project carried out together with the following artists:
2000s - Tomasz Dobiszewski,
1990s - Mateusz Pęk,
1980s - Katarzyna Zabłocka,
1990s - Łódź Kaliska Group,
1960s - Kinga Eliasz,
1950s - Anetta Kuś (the Kuś sisters).

Ekspozycja w ramach projektu Stolica Europy, Vilnius / 2009,
- odsłona II - Galeria Miejska bwa Bydgoszcz / 2010.

The exhibition in the Capital of Europe project, Vilnius / 2009,
- part II - Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz / 2010.

Projekt artystyczno-badawczy Top_Model made in Poland (2007-2011),
- kuratorka Małgorzata Jankowska,
- opieka merytoryczna - Piotr Wołyński i etnografka Anna Weronika Brzezińska.

Artistic and research project Top_Model made in Poland (2007-2011),
- curated by Małgorzata Jankowska,
- professional guidance - Piotr Wołyński and ethnographer Anna Weronika Brzezińska.

- Top_Model made in Poland, 5 Biennale Fotografii - Tożsamość, Galeria 2piR,
Poznań / 2007,
- Top_Model made in Poland, GS Wozownia, Toruń / 2007,
- Top_Model made in Poland, Galeria Bielska BWA / 2007,
- odsłona II - Jak trudno być kobietą..., Galeria Niecodzienna, w projekcie Ani Wolskiej
razem z Anną Nizio, Barbarą Sokołowską, Katarzyną Majak, z inicjatywy Fundacji PSF
Cetrum Kobiet, Warszawa / 2008,
- Top_Model made in Poland z cyklu One (3/16, 6/16), w ramach wystawy
Efekt Czerwonych Oczu - Fotografia polska XXI wieku, CSW Zamek Ujazdowski,
Warszawa / 2009,
- Top_Model made in Poland z cyklu One (1,5,6,7,11,15 / 16 ) - IV Wystawa
Kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Wrocław / 2010,
- odsłona III - One powracające - Galeria Plenerowa przy Krakowskim Przedmieściu,
Warszawa / 2011, koordynacja Małgorzata Grydniewska - Faktoria Artystyczna.

- Top_Model made in Poland, 5th Biennial of Photography - Identity, 2piR Gallery,
Poznań / 2007,
- Top_Model made in Poland, Art Gallery Wozownia, Toruń / 2007,
- Top_Model made in Poland, Galeria Bielska BWA / 2007,
- part II - How Hard it is to be a Woman..., Niecodzienna Gallery, in the project
of Ania Wolska, together with Anna Nizio, Barbara Sokołowska, Katarzyna Majak,
at the initiative of PSF Centrum Kobiet Foundation, Warsaw / 2008,
- Top_Model made in Poland from the Them (3/16, 6/16) cycle, as a part of the Red
Eyes Effect exhibition - Polish Photography of the 21st century, Centre of Modern Art
Zamek Ujazdowski, Warsaw / 2009,
- Top_Model made in Poland from the Them (1,5,6,7,11,15 / 16 ) cycle - 4th Exhibition
of the Collections of the Lower-Silesian Society for Encouragement of Fine Arts,
Wrocław / 2010,
- part III - Them Coming Back - Open-Air Gallery on Krakowskie Przedmieście,
Warsaw / 2011, coordinated by Małgorzata Grydniewska - Faktoria Artystyczna.

Prace z tego cyklu znajdują się w zbiorach CSW Znaki Czasu w Toruniu, Galerii 2piR
w Poznaniu, w Galerii Bielskiej BWA, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy & w zbiorach prywatnych.
Szkółka Letnia Prelegentki (2002-2009),
- kurator Wojtek Kozłowski,
- opieka merytoryczna - socjolożka Ewa Miszczuk.
Lekcja 1 - 35 Prelekcji o Powszechnej Samoobronie, GS Wozownia, Toruń / 2005,
premierowa odsłona lekcji 1, Festiwal Młodej Sztuki - novart.pl,
Kraków / 2002,
Lekcja 2 - Egzekutor, Galeria Manhattan, Łódź / 2005,
Lekcja 3 - Karta Nauczyciela. Pokój nauczycielki na rocznym urlopie dla poratowania
zdrowia, BWA Zielona Góra / 2005,
Lekcja 4 - Przysposobienie do życia w rodzinie, BWA Wrocław / 2005,
Lekcja 5 - Koń i jeździec w równowadze, Galeria Miejska bwa Bydgoszcz / 2005,
Lekcja 6 - Poradnik kobiety wiejskiej - Dbaj o siebie, Austriackie Forum Kultury,
Warszawa / 2006,
odsłona II - GS Wozownia, Toruń / 2007,
odsłona III - Galeria Stowarzyszenia Artystów w Mannheim / 2009.

The works from that cycle can be found in the collections of the Znaki Czasu Centre
of Modern Art in Toruń, 2piR Gallery in Poznań, Bielska Gallery BWA, in the collection
of the Lower-Silesian Society for Encouragement of Fine Arts, the Regional Museum
in Bydgoszcz and in private collections.
The Lecturer’s Summer School (2002-2009),
- curated by Wojtek Kozłowski,
- professional guidance - sociologist Ewa Miszczuk.
Lesson 1 - Lectures on Universal Self-Defence, Art Gallery Wozownia, Toruń / 2005,
The first presentation of lesson 1 took place during the Young Art Festival
- novart.pl, Kraków / 2002,
Lesson 2 - Executor, Manhattan Gallery, Łódź / 2005,
Lesson 3 - Teacher’s Charter. The room of a teacher on the year’s sick leave,
BWA Zielona Góra / 2005,
Lesson 4 - Adaptation for Living in A Family, BWA Wrocław / 2005,
Lesson 5 - Horse and rider in balance, Municipal Gallery bwa Bydgoszcz / 2005,
Lesson 6 - Handbook for rural women - Take care of yourself, Austrian Cultural
Forum, Warsaw / 2006,
part II - Art Gallery Wozownia, Toruń / 2007,
part III - Gallery of the Society of Artists in Mannheim / 2009.

←
B5 - sala kameralna - PRACOWNIA/BIURO,
fenotypy lisa, wilka / fotografie soczewkowe, 15x24 cm.
←
B5 - the small room - STUDIO/OFFICE,
phenotypes of a fox, a wolf / lenticular photographs, 15x24 cm.
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Jeden Pies, l 50. - siostry Kuś, Irena i Maria Dzięcioł na praktykach w PGR Tursko
/ fotografie z gabloty Aktualności Wydziału Zootechniki UW.
One Dog, l 50. - the Kuś sisters, Irena & Maria Dzięcioł during a training
at the State Agri cultural Farm Tursko
/ photos from the News showcase of the Animal Husbandry
Department of the Warsaw University.
←
Jeden Pies, l 50. - siostry Kuś, dokumentacja ekspozycji prezentowanej
w ramach projektu Stolica Europy, Vilnius 2009.
Jeden Pies, l 50. - siostry Kuś, dokumentacja fotograficzna,
Galeria Miejska bwa Bydgoszcz 2010.
←
One Dog, l 50. - the Kuś sisters, documentation of the exhibition presented
during the Capital of Europe project, Vilnius 2009.
One Dog, l 50. - the Kuś sisters, photo documentation,
Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz 2010.
48.

Jeden Pies, l 50. - siostry Kuś, siostry Dzięcioł odwiedzają warszawskie ZOO
/ fotografia z gabloty Aktualności Wydziału Zootechniki UW.
Jeden Pies, l 50. - siostry Kuś, bilet do warszawskiego ZOO
/ druk z gabloty Aktualności Wydziału Zootechniki UW.
One Dog, l 50. - the Kuś sisters, Dzięcioł sisters visit the Warsaw ZOO
/ a photo from the News showcase of the Animal Husbandry
Department of the Warsaw University.
One Dog, l 50. - the Kuś sisters, a ticket to Warsaw ZOO
/ a print from the News showcase of the Animal Husbandry
Department of the Warsaw University.
→
One powracające z projektu Top_Model made in Poland, Ona 14_Pragnąca
poznawać świat / strój stylizowany na cieszyński Zespołu Pieśni i Tańca PROMNI
im. Z. Solarzowej SGGW, realizacja Ogrody BUW-u przy ul. Dobrej w Warszawie,
współpraca Janusz Kaspryk & Bartek Bednarski / fotografia 100x130 cm,
edycja 2/7, ekspozycja Galeria Plenerowa / Warszawa 2011.
→
Them coming back from the Top_Model made in Poland project, She 14_Wanting
to explore the world / a dress stylised for the Zofia Solarzowa Dance and Song Company PROMNI from Cieszyn, SGGW, realised by BUW Gardens, Dobra St. in Warsaw,
in co-operation with Janusz Kaspryk & Bartek Bednarski / 100x130 cm photo,
edition 2/7, presented at the Plenerowa Gallery / Warsaw 2011.
49.

→
Kolejne ilustracje - fotografie z projektu Top_Model made in Poland:
Ona 1 _Wykrawająca bóle owocu / strój stylizowany na wielkopolski zdobiony
haftem snutkowym Zespołu Pięśni i Tańca Tursko, fotografia barwna
60x90 cm, edycja 1/7, Tursko k/Kalisza.
Ona 2 _Czekająca na wrzątek / strój stylizowany na kujawski Zespołu Pięśni i Tańca
Ziemi Bydgoskiej, fotografia barwna 60x90 cm, edycja 1/7, wnętrza domu
autorki w Bydgoszczy na terenie Kujaw.
Ona 3 _Wypatrująca powrotu / strój stylizowany na kaszubski Muzeum Etnograficznego w Toruniu, fotografia barwna 60x90 cm, edycja 1/7, w chacie kaszubskiej, Toruń, współpraca z etnografką Kingą Turską - Skowronek.
Ona 4 _Obraźniczka wyczekująca procesji / strój stylizowany na bamberski, Muzeum
Bambrów Poznańskich, fotografia barwna 60x90 cm, edycja 1/7, wnętrza
muzeum - pokój Bambra, mieszkańca wsi poznańskich, współpraca z etnografką Karoliną Głowniak pod kier. prof. Marii Paradowskiej.
Ona 6 _Szyjąca / strój stylizowany na dąbrowiecki wsi Dabrówka w lubuskiem
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli,
fotografia barwna 120x180 cm, edycja 2/7, wnętrza chaty w Skansenie
w Ochli, współpraca z Anną Kamińską.
→
Further illustrations - photographs of the Top_Model made in Poland project:
She 1 _Cutting out the pain of fruit / a dress stylised for the Great Poland one,
adorned with traditional embroidery, as used by the Dance and Song
Company Tursko, 60x90 cm colour photo, edition 1/7, Tursko near Kalisz.
She 2 _Waiting for boiling water / a dress stylised for the Kujawy one, as used
by the Kujawy Dance and Song Company of the Bydgoszcz Region, 60x90 cm,
colour photo, edition 1/7, inside the author’s house in Bydgoszcz on Kujawy.
She 3 _Expecting the return / a dress stylised for the Kashubian one in the Ethnographic Museum in Toruń, 60x90 cm colour photo, edition 1/7, in a Kashubian
cottage, Toruń, co-operation with ethnographer Kinga Turska-Skowronek.
She 4 _Picture maker waiting for procession / a dress stylised for the Bamberg one
found in the Museum of Poznań Bamberger, 60x90 cm colour photo,
edition 1/7, in the museum - a Bamber (resident of Poznań villages) room,
co-operation with ethnographer Karolina Głowniak, under guidance
of Prof. Maria Paradowska.
She 6 _Sewing / a dress stylised for the one from Dąbrówka, a village in the Lubuskie
region, from the collection of the Ethnographic Museum in Zielona Góra,
located in Ochla, 120x180 cm colour photo, edition 2/7, the cottage
in the open-air ethnographic museum in Ochla,
co-operation with Anna Kamińska.
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Oddane spojrzenie – muzeum Violi Kuś / 2007
/ Marianna Michałowska

> A Look Given Back — the Violka Kuś museum
Od czasów Marcela Broodthaersa i Marcela Duchampa samo muzeum
zmieniło się w obiekt sztuki. Benjamin Buchloh przywołuje słowa drugiego
z wymienionych artystów, który pomysł kryjący się za La Boîte-en-Valise
- kolekcją miniatur swoich najważniejszych prac - tłumaczył następująco:
moim celem nie było już malowanie rzeczy nowych, lecz zreprodukowanie
obrazów i obiektów, które lubię i zgromadzenie ich w tak małej przestrzeni,
jak to tylko możliwe.¹ Przenośne muzeum Duchampa stanowiło nie tylko autopodsumowanie dorobku artysty - w istocie podkreślało umowność konwencji muzealnej. I to ta konwencja współcześnie, w takim samym stopniu
jak same obiekty sztuki, stała się przedmiotem refleksji.
Projekt Top_Model made in Poland zawiera zarówno przedmioty codziennego użytku, tablice informacyjne, katalogi i wykresy jak też fotografie:
eksponaty wydawałoby się należące do podstawowego wyposażenia muzeum etnograficznego. Jednak w wypadku realizacji Violi Kuś te rekwizyty
stanowią część ekspozycji sztuki. Czy zatem współcześnie muzeum etnograficzne i muzeum sztuki tak wiele się od siebie różnią? Jak mamy dostrzec
w kolekcji dawnych utensyliów obcej kultury ich właściwe znaczenie, jeśli
nie znamy jej kontekstów? Czy dla kogoś, kto nie zna kontekstu tworzenia
przez dadaistów ready mades pisuar może być czymś więcej niż wyposażeniem ubikacji?
Mieke Bal w książce Double exposures. The subject of cultural analysis pisała, że instytucje muzealne zbliżają do siebie etnografię i sztukę, a przez
to podporządkowuje obie dziedziny (by użyć słów Waltera Benjamina) dominującej wartości ekspozycyjnej. Muzeum nie prezentuje już, jak myślano
jeszcze w dziewiętnastym wieku, jedynej kulturowej prawdy, lecz reprezentuje sobą pewien dyskurs. Bal pisze: dyskursywność, zwłaszcza retoryka
wpisana w narrację jest, w istocie, nader ważnym aspektem instytucji muzeum. Oczywiście nie chodzi tu o to, że muzea tworzą swój własny dyskurs
w ulotkach, broszurach czy katalogach, a o coś znacznie bardziej istotnego,
będącego samym sednem idei wystawy.² Co miałoby być zatem tym sednem wystawy? Dla Bal jest nim sama ekspozycja, narracja przedstawiana
widzowi, który ma podążać tropem myśli kuratora: samo odczytanie staje
się więc częścią znaczenia, które tworzy.³ Muzeum reprezentuje nie tylko
obiekty, jednocześnie jest ono samo obiektem wystawy.
Projekt Violi Kuś przedstawia wyimaginowane (a właściwie zasymulowane)
muzeum etnograficzne. Ponieważ stanowi ono tu przestrzeń dyskusji, to nie
dziwi wybrana przez nią aranżacja: w zainscenizowanym przez nią biurze
archiwista udostępnia nam starannie przygotowaną przez autorkę dokumentację strojów i akcesoriów kobiety wiejskiej (Akcesoria kobiety wiejskiej
nosiła tytuł instalacja artystki z 2005 roku). Możemy obejrzeć karty katalogowe dokumentujące eksponaty i fotograficzne portrety. Obok oglądamy
wielkoformatowe barwne fotografie rejestrujące codzienne czynności tytułowej Top_modelki.
Kuś zdaje się zadawać pytania o instytucję muzeum jako miejsca archiwizowania świadectw kultury, lecz także o możliwość przywrócenia pamięci
o obiektach uwięzionych w muzealnych katalogach. Jednak jak sama pisze, tworzy swoją inscenizację w hołdzie tradycji strojnej, zdobnej kobiety.

Przy całym wysiłku pracy dokumentacyjnej, którego wymagało przygotowanie projektu: odszukaniu strojów, poznaniu metod rejestracyjnych etnografii, sporządzeniu aranżacji projekt artystki nie dotyczy jedynie świata instytucji kulturalnych. Praca Violi Kuś przekracza granice muzeum, by opowiedzieć
nam o bohaterce wystawy. Etnografia staje się kostiumem dla ciekawszej
sprawy. Autorka wypożycza kostiumy od konkretnych osób, z prywatnych
i muzealnych kolekcji. Wkładając je, staje się modelką zaaranżowanych
przez siebie etnograficznych scenografii - manekinem w stworzonym w ten
sposób muzeum.
Gest każdej z kobiet jest opisany Wypatrująca powrotu, Przekraczająca próg
domu, Pragnąca poznawać świat. Te tytuły mogą stanowić zarówno etnograficzne opisy kulturowych, symbolicznych czynności jak i wpisywać się
w poetykę podpisywania obiektów malarskich. Wychodząca z mroku domu
- mogłoby być równie dobrze podpisem obrazu Vermeera. Holenderskie arcydzieła: Czytająca list czy Ważąca perły są podobnie symboliczne co fotografie Kuś. To wbrew pozorom jednak nie jest wizerunek kobiety codziennej,
lecz odświętnej. Chociaż bohaterka obrazów zdaje się zajmować sprawami
powszednimi: szyje, pieli grządki lub szykuje się do wyjścia, to nie ulega
wątpliwości, że wykonuje te czynności tak, jakby była świadoma obecności
obserwatora. To dla tego - niewidocznego w kadrze widza - wypełnia swoje
zadania, zmieniając je w kulturowe rytuały.
W rzeczywistości zasymulowanej (w rozumieniu Jeana Baudrillarda) przez
autorkę powtarza gesty, które przed nią czyniły poprzedniczki z dawnych
pokoleń. Jednak dzisiaj te gesty utraciły swoją funkcjonalność - Wycierająca
naczynia już nie sprząta po posiłku a jedynie odgrywa swoją rolę jak aktorka udająca, że pije z pustego naczynia. Takie symulowanie rzeczywistości
- budowanie inscenizacji, nieistniejącej już kultury należy do podstawowego
repertuaru cech współczesnego wystawiennictwa. W sytuacji, kiedy dawna
kultura odeszła w niepamięć, jesteśmy skazani na powtarzanie jej obrazu.
Jedna ze współczesnych teoretyczek muzealnictwa, Pauline M. Rosenau
w roku 1992 pisała następująco: rzeczywistość upadła i dzisiaj mamy do czynienia wyłącznie z obrazem, złudzeniem i symulacją.⁴
Fotografia etnograficzna już dawno została postawiona wobec dylematu,
jak rejestrować zanikające kultury. Dla rozwikłania tego problemu najczęściej stosowano swoisty złoty środek: godzono się z inscenizacją, wiedząc,
że ceną, którą zapłacimy za zdokumentowanie odchodzącego świata będzie
sztuczność obrazu. Obserwator, fotograf-etnograf rejestrował przejawy kultury, by pozostał po nich chociażby ślad. Tę cechę nosiły zarówno projekty
badawcze Bronisława Malinowskiego jak i gigantyczne projekty dokumentacyjne w rodzaju American Indians Edwarda Curtisa. Także dziś odwołanie
do zanikającej kultury ludowej musi być świadome ograniczeń fotografii.
Projekt Violi Kuś obraca kłopoty fotografii etnograficznej na swoją korzyść.
Jej autoportretowe stylizacje wykorzystują kryjącą się w materiale etnograficznym nić ironii. Najlepiej ujawnia to praca Pragnąca poznawać świat.
Oto bohaterka w tradycyjnym stroju na tle warszawskiego Pałacu Kultury.
Cepelia? Tradycja, niczym z filmów Barei? A może ujawnienie naszej przewrotnej historii i upodobań? Jak pisała Mieke Bal, w ekspozycjach muzealnych przeglądamy się sami. Nie tylko patrzymy na eksponaty, to one, jak
zwierciadło, oddają nam nasze spojrzenie.

> From the time of Marcel Broodthaers and Marcel Duchamp, the museum
itself has changed in the art object. Benjamin Buchloh recalls the words

¹ B. Buchloh, Fikcyjne muzeum Marcela Broodthaersa, w: Muzeum sztuki. Antologia,

56.

private and museum collections. Putting them on, she becomes a model
in the ethnographic sets arranged by herself - a dummy in thus created
museum.
Gestures of each of the women are described: looking for return, crossing
the threshold of the house, wishing to explore the world. These titles may
both be ethnographic descriptions of cultural, symbolic operations, and fit
in the poetics of giving titles to paintings. Coming out from a dark house
- this could as well be a title for a Vermeer painting. Dutch masterpieces:
Reading a letter or Weighing pearls are just as symbolic as photographs
by Kuś. This, in spite of appearances, is not an image of an everyday woman
but a festive woman. Although the heroine of the images seems to take
care of everyday business: sewing, weeding in the garden or getting ready
to leave the house, there is no doubt that she does everything as if she
were aware of the presence of the observer. It is for this - invisible in the frame - viewer that she performs her tasks, turning them into cultural rituals.
In the reality simulated (in Jean Baudrillard’s understanding) by the author she repeats the gestures of her predecessors from past generations.
But today, these gestures have lost their functionality - wiping dishes does
not clean up after the meal, she just plays a role, like an actress pretending to drink from an empty vessel. Such a simulation of reality - staging
a defunct culture - is one of the basic features of the contemporary repertoire of exhibitions. In a situation when the old culture went into oblivion,
we are condemned to repeat its image. One of the contemporary museum
theorists, Pauline M. Rosenau, in 1992 wrote the following: Reality has fallen
and today we are dealing only with the image, illusion and simulation.⁴
Ethnographic photography has long been faced with the dilemma
of how to record the disappearing culture. To unravel this problem, a golden mean was most commonly used: staging was accepted, knowing that
the price you pay for documenting the disappearing world was artificiality
of the image. An observer, a photographer-ethnographer recorded manifestations of culture to keep at least a trace of them. This was a characteristic
feature of both research projects by Bronisław Malinowski, and the gigantic
documentary projects like American Indians of Edward Curtis. Also today,
a reference to a vanishing folk culture must be aware of the limitations
of photography. Viola Kuś’s project turns the problems with ethnographic
photography in its favour. Her stylised self-portraits use the thread of irony hidden in the ethnographic material. It’s best revealed in the Wishing
to explore the world work. Here is the heroine in a traditional costume
in front of the Warsaw’s Palace of Culture. Fake folk? Tradition, as in
the movies by Bareja? Perhaps the disclosure of our perverse history
and preferences? As Mieke Bal wrote, in the museum exhibits we look
at ourselves. Not only do we look at the exhibits, them, like a mirror, give
us our look back.

¹ B. Buchloh, The Imaginary Museum of

Marcel Broodthaers, in: Museum of Art. Anthology,
edited by M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005, p. 491.

red. M.Popczyk, Universitas, Kraków 2005, s. 491.

² M. Bal, Dyskurs muzeum, w: ibidem, s. 353.
³ Ibidem, s.358.

of the latter, who explained the idea behind the La Boîte-en-Valise - a collection of miniatures of his most important works - as follows: my goal was
not to paint something new, but reproduce images and objects that I like
and assemble them in as small space as possible.¹ The Portable museum
by Duchamp was not just the self-summary of the artist’s oeuvre - in fact,
it emphasized the symbolic character of the museum convention. And this
convention today, to the same extent as the objects of art themselves, has
become the object of reflection.
The Top_model made in Poland project contains both everyday objects, billboards, catalogues and charts as well as photographs: exhibits seemingly
belonging to the basic equipment of an ethnographic museum. However,
in the case of the work by Viola Kuś, these props are part of the exhibition
of art. So, are a contemporary ethnographic museum and a museum of art
so much different from each other? How can we see in the collection
of old utensils of foreign culture their proper meaning, if we do not know its
context? Can a urinal be something more than a restroom facility for someone who does not know the context of the Dadaist creating ready mades?
Mieke Bal, in her book Double exposures. The subject of cultural analysis
wrote that museum institutions bring together ethnography and art, and so
subordinate the two fields (to use the words of Walter Benjamin) to the dominating exposition value. The museum does not present anymore, as was
thought in the nineteenth century, the only cultural truth, but it represents
a certain discourse. Bal writes: Discursiveness, especially the rhetoric inherent in the narrative is, in fact, the most important aspect of the museum
institution. Of course, it’s not about museums making their own discourse
in leaflets, brochures and catalogues, but about something much more important, which is the very essence of the idea of the exhibition.² So what
is this very essence of the exhibition? For Ball, it is the exposition itself,
the narrative presented to the viewer, who is supposed to follow the footsteps of the curator: interpretation itself becomes a part of the meaning
it creates.³ A museum represents not only the objects, but at the same time
it is itself the object of the exhibition.
The project by Viola Kuś represents an imaginary (actually simulated)
ethnographic museum. Since it is also a space of discussion, then the arrangement chosen by her is not surprising: in an office she staged an archivist provides us with carefully prepared documentation of clothing and
accessories of a rural women (Accessories of a Rural Women was the title
of a 2005 installation by the artist). We can see the data sheets documenting
exhibits and photographic portraits. Next to it we can watch large-format
colour photographs recording daily activities of the eponymous Top_model.
Kuś seems to be asking questions about the institution of the museum
as a place of archiving of testimonies of culture, but also about the ability
to restore memory about objects trapped in the museum catalogues. However, as she writes, she creates her production in tribute to the tradition
of a dressy, adorned woman. With all the effort of the documentary work,
which was required for the preparation of the project: finding the dresses,
learning the registration methods of ethnography, preparing the arrangement, the artist’s project does not relate only to the world of cultural institutions. Viola Kuś’s work transcends limits of museum to tell us about
the heroine of the show. Ethnography becomes a costume for a more interesting case. The author borrows outfits from specific individuals, from

⁴ P. M. Rosenau, Postmodernism and Social Sciences: Insight, inroads and intrusions,
Princeton 1992.

² M. Bal, The Discourse of Museum, in: ibidem, p. 353.
³ Ibidem, p.358.

⁴ P. M. Rosenau, Postmodernism and Social Sciences: Insight, inroads and intrusions,
Princeton 1992.
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Irena Szymoniak z domu Trzebniak,
miała trójkę dzieci: Anię /ur. 1946 r./
Stefana /ur. 1949 r./ i Czesława /ur.1957r./
Irena Szymoniak, geborene Trzebniak,
hatte 3 Kinder: Ania geboren 1946,
Stefan geboren 1949 und Czesław geboren 1957.

*Na zdjęciu Irena ubrana w ukraińskim stroju ludowym
z okresu okupacji.
*Auf dem Foto steht Irena in ukrainischer Tracht
aus der Besatzungszeit.

Anna Kuś z domu Szymoniak,
urodziła trzy córki: Beatę /ur. 1967 r./
Violę /ur. 1973 r./ i Anettę /ur. 1975 r./
Anna Kuś, geborene Szymoniak,
hatte 3 Töchter: Beata geboren 1967,
Viola geboren 1973 und Anetta geboren 1975.

*Zdjęcie zrobiono na pamiątkę Koronacji NMP Turskiej
w 1960 roku, 14-letnia Anna-trzecia od lewej.
*Das Foto wurde am Tage der Krönung der Heiligen
Maria in Tursko im Jahr 1960 gemacht,
die 14-jährige Anna ist die dritte von links.

KOBIETO DBAJ O SIEBIE!
- Z KRĘGU PRZYSŁÓW NIE - TRADYCYJNYCH
Frau, schau auf dich!
Die nicht-traditionellen Sprichw�rter
4. Jest jakiś świat kochany
za moją białą chatą?
Nie wolno kobiecie zostawać w tyle...,
pleśnieć w drobnych kłopotach
i kłopocikach, musi wyjść poza swój dom,
uczestniczyć w szerszych sprawach,
być pożyteczną dla wsi i Państwa całego!
Hinter meiner weiẞen Hӥtte
ist eine liebevolle Welt?
Die Frau sollte auf dem Laufenden sein...,
sich in den kleinen Problemen
und Problemchen zu verzetteln ist nicht
ihre Rolle, sie muss aus dem Haus gehen
und sich an bedeutenden Angelegenheiten
beteiligen. Sie muss sich fӥr ihr Dorf
und Land nӥtzlich machen.

ZRÓB TO SAM!
Porady dla kobiet i gospodyń wiejskich.
Mach es selbst!
Ratschlӓge fӥr Frauen und Landwirtinnen
4. Hafty, wycinanki i inne robótki kobiece
mają dla kobiety podwójne znaczenie:
- samo wykonywanie ich działa
uspokajająco na nerwy,
- są ozdobą bielizny, odzieży
czy mieszkania.

* Wykonywanie haftów, wycinanek, dobieranie kolorów opieramy na oryginalnych wzorach ludowych.

Stickereien, Scherenschnitte und andere
Handarbeiten haben fӥr die Frau eine
doppelte Bedeutung:
- erstens beruhigt das Anfertigen
von Handarbeiten die Nerven,
- zweitens schmӥcken Handarbeiten
die Wӓsche, Kleidung oder die Wohnung.

* Bei Stickereien, Scherenschnitten und dem Zusammenpassen von Farben greifen wir zu Volksmustern.

←
Top_model made in Poland / autorka w roli archiwistki - performance drugoplanowy
(unistyczny) / czytająca - kuratorka Małgorzata Jankowska / ekspozycje 2007:
Galeria 2piR, Poznań / GS Wozownia, Toruń / Galeria Bielska BWA.
←
Top_model made in Poland / the author in the role of archivist - supporting performance / reading - curator Małgorzata Jankowska / exhibitions 2007:
2piR Gallery, Poznań / Art Gallery Wozownia, Toruń / Galeria Bielska BWA.
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Szkółka Letnia Prelegentki - Lekcja 6 - Poradnik kobiety wiejskiej - Dbaj o siebie
/ fotografie z cyklu: Pokolenie kobiet złotego zegarka, materiały z pokazu multimedialnego pt.: Dbaj o siebie, pokaz ten powstał na podstawie poradnika dla kobiet
wiejskich z 1958 roku.
The Lecturer’s Summer School - Lesson 6 - Handbook for rural women - Take care
of yourself / photos from the Generation of the Gold Watch Women, materials
from the multimedia presentation titled: Take care of yourself, this presentation
was based on a handbook for women in rural areas, in 1958.

→
Fragmenty treści z podręczników / liberaty w oparciu o tekst źródłowy:
Lekcja 2 - Egzekutor, Galeria Manhattan, Łódź / 2005,
Lekcja 3 - Karta Nauczyciela, BWA Zielona Góra / 2005,
Lekcja 4 - Przysposobienie do życia w rodzinie, BWA Wrocław / 2005,
Lekcja 5 - Koń i jeździec w równowadze, Galeria Miejska bwa Bydgoszcz / 2005.
→
Fragments of contents from textbooks / liberats based on the source text:
Lesson 2 - Executor, Manhattan Gallery, Łódź / 2005,
Lesson 3 - Teacher’s Charter, BWA Zielona Góra / 2005,
Lesson 4 - Adaptation for Living in A Family, BWA Wrocław / 2005,
Lesson 5 - Horse and rider in balance, Municipal Gallery bwa Bydgoszcz / 2005.

Materiały źródłowe:
L_2 - Ustawa z dnia 18.09.2001 o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
L_3 - Karta Nauczyciela i archiwa szkolne,
L_4 - J. Lewinson, Słownik seksualizmów polskich, Książka i Wiedza, Warszawa 1999,
L_5 - G. Romaszkan Jeżdziec i koń w rónowadze, Sanisławów 1937.
Source materials:
L_2 - Court Executive Officers Act 18.09.2001,
L_3 - Teacher’s Charter and school archives,
L_4 - J. Lewinson, Dictionary of Polish Sex Words, Książka i Wiedza, Warsaw 1999,
L_5 - G. Romaszkan, A rider and his horse at balance, Sanisławów 1937.
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B E ZB I G
BEZWOLNI

WOLNI
>> L_2

LOVERS
MADE
IN

POWER
ICH SIŁY

SĄ WIELKIE

>> L_3

> L_2
>>

L_4

DZIECKO, DZIECKO CÓŻ CI
DAM? GDZIEŚ SERCE MAM,
LECZ NIE WIADOMO GDZIE?
DLA MAMY: I MATKA WYPEŁNIŁA PUSTKĘ (anonim). O MAMIE: TYLKO SAME WOJSKOWE RZECZY: MUNDUR, KASK,
PISTOLET, DUŻY CZOŁG I KARABIN, ŻOŁNIERZE, KASKI,
PISTOLETY, BUTY I DO TEGO
JESZCZE PANCERNE WOZY...
JESZCZE, BO STRZELAJĄ, BO

ŻOŁNIERZE W ŚODKU SĄ I DO
TEGO PISTOLETY NACIĄGANE.
TE CZAPKI I NAWET TE MOTORY,
CO SĄ SZYBSZE OD SAMOCHODÓW I BUTY I UBRANIA.
I WTEDY NAD MORZEM TO BYŁO
KONIEC. DLA TATY: TATO TATO
CO CI DAM JEDNO SERCE TUTAJ MAM, A W TYM SERCU
NIESPODZIANKĘ BARDZO FAJNĄ KOSIARKĘ (Mikołaj lat 4,5).

CHINA
DIAMENTY / KICHAĆ DUSZĄ /
NA KOŃ / GAJ CIEMNY / RUNO /
HA / HM HM / JEDNOROŻEC / NIEBOŻĄTKO / ON / JEDWABNIK / ŻYCIE / CHLEB BIAŁY / DUSZA / PANI
MOJA / ŻONA / ŁZY CZUŁE / COŚ /
GRZĘDA / JAMA / KRZYŻ PRZYRODZONY / KĘS / MOJE / UL / ŹRÓDŁO
/ ŻYWOT / OKO - SMUTNE / ONA / TE
TWOJE SPRAWY / CHUĆ / CHYBCIK
/ FIKEN MACHEN / GALOPOWAĆ /
GOL / GRA / GRZECH CIELESNY /
GZIĆ SIĘ / KLEPANIE KOSY / MSZA
NABIJAĆ NA PAL / ORAĆ / ORGIA

>> L_5

W KIERUNKU

dobrze

źle

TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE COŚ PIĘKNIEJSZEGO NAD WIDOK KONIA, PORUSZAJĄCEGO SIĘ SWOBODNIE NA WOLNOŚCI.
LEKKOŚĆ, PEWNOŚĆ JEGO RUCHÓW SĄ
WPROST ZDUMIEWAJĄCE, A PRZY TYM CUDOWNIE HARMONIJNE, NIEWYMUSZONE
I NATURALNE. I TU WŁAŚNIE WYŁANIA SIĘ
PODSTWOWE ZAGADNIENIE CAŁEJ SZTUKI
JEŹDZIECKIEJ: JAK NALEŻY UZGODNIĆ DZIAŁANIE CIĘŻKOŚCI JEŹDŹCA I KONIA, TAK,
ABY ICH ŁĄCZNA RÓWNOWAGA STWARZAŁA
DLA KONIA NAJDOGODNIEJSZE WARUNKI
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EKONOMICZNEGO NOSZENIA CIĘŻARU JEŹDŹCA ORAZ SPRAWNEGO DYSPONOWANIA SWYMI RUCHAMI. BIORĄC JAKIKOLWIEK CIĘŻAR NA NASZE BARKI,
TRACIMY ZAWSZE NATURALNĄ, WRODZONĄ
NAM RÓWNOWAGĘ, KTÓRA PRZERADZA SIĘ
NA INNĄ, ODPOWIADAJĄCĄ ŚCIŚLE NOWEMU
UKŁADOWI SIŁ, CZYLI NOWEMU
ROZŁOŻENIU CIEŻARU ŁĄCZNEJ MASY,
POWSTAŁEJ Z NASZEGO CIAŁA I DANEGO
ŁADUNKU. NOWY ŚRODEK CIĘŻKOŚCI LEŻY
NA WYPADKOWEJ OBU SKŁADOWYCH SIŁ
CIĘŻKOŚCI I USTALA SIĘ GO ZAWSZE WEDŁUG ODWROTNIE PROPORCJONALNEGO
ICH STOSUNKU NA LINII ŁĄCZĄCEJ ŚRODKI
CIĘŻKOŚCI OBU SKŁADOWYCH MAS, CZYLI
NASZEGO CIAŁA ORAZ PRZYJĘTEGO CIĘŻARU.

/ ORKA / SZAŁ CIAŁ / TARŁO / BYĆ
/ LUDZIĆ / CZĘSTOWAĆ JĄDRY /
CZUŁOŚCI / ĆWICZYĆ / DOBYWAĆ
ORĘŻA / INEKCJA HORMONALNA / LATANIE / TO / OCIEPLANIE
/ RZECZY CZŁOWIECZE / WIĘŹ
/ JEDEN SZYBKI / JEŹDZIĆ / NIECZYSTOTA / NIEMORALNOŚĆ / POSIĄŚĆ / SKOK W BOK / SPEŁNIĆ
OBOWIĄZKI / SPLATANIE / SPORT
/ TE SPRAWY / TE KLOCKI / TEGO
TAMTEGO / TEN TEGO / TO / TEST
/ UCZYNEK DOBRY / WOJNA /
ZDRADA / WIELBIĆ / ZAPOMNIEĆ SIĘ
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35 prelekcji o powszechnej samoobronie / 2002
/ violka kuś

Co nas poraża? / 2004
/ socjolożka Ewa Miszczuk

> 35 lectures on universal self-defence

> What transfixes us?
Współczesne społeczeństwo określane bywa jako społeczeństwo ryzyka
czy też społeczeństwo niepewności. I chociaż ryzyko oraz zagrożenia zawsze wpisane były w kondycję ludzką, ich treść, zasięg społeczny oraz siła
rażenia były znacznie mniejsze niż w rozwiniętym technologicznie świecie.
Obok tradycyjnych, mających swe lokalne podłoże czynników ryzyka (bieda, bezrobocie, przestępczość powodowane przez politykę wewnętrzną czy
gwałtowne zmiany społeczne) należy wymienić te, które zyskały już globalny wymiar i zagrażają nam wszystkim (m. in. konflikty militarne, narastająca
światowa bieda i marginalizacja społeczna coraz większej części ludzkości,
degradacja środowiska). W naszym kraju przecież - obok zagrożenia bezrobociem, z którym boryka się dwa na pięć gospodarstw domowych i biedą,
której obawia się 56% ludzi w naszym kraju (CBOS, BS/7/2003), pojawił się
niepokój związany z groźbą ataków terrorystycznych. Tych ostatnich w lecie
2003 roku, ze względu na nasz czynny udział w wojnie z Irakiem obawiała się
większość społeczeństwa (ok. 60%) (CBOS, BS/134/2003). Wszystkie zagrożenia powodują z kolei wzrost zniechęcenia, apatii i bierności, poczucia braku wpływu na los swój i innych ludzi. Dlatego też kwestią zagrożeń zajmują
się humaniści, ale i artyści, gdyż sztuka współczesna, jako forma refleksji nad
otaczającą nas rzeczywistością jest niezwykle czułym barometrem zarówno
społecznych procesów, przemian jak i odczuwanych przez nas niepokojów
oraz niekoniecznie uświadamianych zagrożeń.

>

Modern society is sometimes referred to as a risk society or insecurity
society. And although risks and threats have always been a part of the human condition, their content, social reach and firepower were much smaller than in the technologically advanced world. In addition to traditional,
local risk factors (such as poverty, unemployment, crime caused by domestic politics or rapid social changes), one should mention those that have
already gained a global dimension and threaten us all (including military
conflicts, increasing global poverty and social marginalization of the growing part of humanity, environmental degradation). In our country, after
all - apart from the threat of unemployment, which is facing two out of five
households, and poverty, which 56% of the people in our country are afraid
of (CBOS, BS/7/2003), there was concern about the threat of terrorist attacks. The latter, in the summer of 2003, due to our active participation
in the war with Iraq, concerned majority of the population (about 60%)
(CBOS, BS/134/2003). All hazards, in turn, result in an increase of discouragement, apathy and passivity, a sense of lack of influence on the fate
of one’s own and other people. Therefore, the question of the dangers involves humanists, but also artists, since contemporary art, as a form of reflection on the reality that surrounds us, is a very sensitive barometer of both
social processes and transformations, as well as the anxieties and dangers
which are not necessarily realised.

Powstały one przy udziale Inspektoratu Powszechnej Samoobrony,
reaktywowanego mentalnie, w przestrzeni mojej nadproduktywnej myśli,
w lutym 2002 roku. Pomysł uaktualnienia 35 obrazów samoobrony powstał 2 lata wcześniej, kiedy to przekazano mi ten materiał, zawierający
35 serii przeźroczy z 1972 roku, zatwierdzonych ówcześnie do szkolenia
podstawowego ZOS-ów (Zakładowy Oddział Samoobrony) i TOS-ów (Terenowy Oddział Samoobrony). Obecnie na nowo powstały podręcznik,
który zawiera 35 obrazów istniejących w pokazie slajdów, przeznaczony
jest do szkolenia podstawowego odporności w zakresie bezradności w czasie zagrożenia bezpośredniego (osobistego) i pośredniego (społecznego).

> They were created with the participation of the Inspectorate Office for
Universal Self-Defence, mentally revived in the space of my over-productive
thought, in February 2002. I came up with the idea of upgrading 35 self-defence two years earlier, when I was given this material, containing a 35 series of slides from 1972, approved for basic training of the ZOS (the Factory
Self-Defence Units) and TOS (Local Self-Defence Unit). Currently, the newly
developed manual, which contains 35 images in a slideshow, is designed
for basic training of resistance to helplessness during the direct (personal)
and indirect (social) threat.

Szkółka Letnia Prelegentki - 35 Prelekcji o Powszechnej Samoobronie /
dokumentacja fotograficzna - premierowa odsłona lekcji 1 na Festiwalu Młodej
Sztuki - novart.pl, Kraków / 2002.
The Lecturer’s Summer School - 35 lectures on universal self-defence /
photo documentation - the premiere presentation of Lesson 1 at the Young Art
Festival - novart.pl, Kraków / 2002.
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> autorka projektu (NPN)_w napięciu przegrzanych neuronów
/ viola kuś / www.violkakus.pl
> kurator wystawy
/ Wacław Kuczma
> koordynacja realizacji wystawy
/ Tomasz Zieliński

> the author of the (TON)_in tension of overheated neurons
/ viola kuś / www.violkakus.pl
> curator of the exhibition
/ Wacław Kuczma
> coordination of the production of the exhibition
/ Tomasz Zieliński

> wydawca
/ Galeria Miejska bwa Bydgoszcz
85-006 Bydgoszcz, ul.Gdańska 20
tel 052/339 30 50
fax 052/339 30 60
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

> publisher
/ Municipal Gallery bwa, Bydgoszcz
85-006 Bydgoszcz, ul.Gdańska 20
tel 052/339 30 50
fax 052/339 30 60
www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

> projekt katalogu i redakcja
/ viola kuś
> fotografie nieautoryzowane w tekście:
okładka, dokumentacja fotograficzna, reprodukcje
/ viola kuś
> tłumaczenie
/ Krzysztof Drozdowski
> korekta
/ Marta Bindek, Tomasz Dobiszewski, Anetta Kuś
> druk i oprawa
/ Drukarnia Abedik Sp. z o.o.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 84
www.abedik.pl
tel. 052 3 700 710

> project of the catalogue and edition
/ viola kuś
> unauthorized photographs in the text:
cover, photo documentation, reproductions
/ viola kuś
> translation
/ Krzysztof Drozdowski
> proofreading
/ Marta Bindek, Tomasz Dobiszewski, Anetta Kuś
> printing and binding
/ Drukarnia Abedik Sp. z o.o.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 84
www.abedik.pl
tel. 052 3 700 710
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