Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku
24 października 2019
11:00–14:00

Sesja 1

11:00-11:30
11:30-12:00

13:00-14:00

Joanna Mytkowska, wprowadzenie,
Jenny Nachtigall, "Sprzeczność i obieg: (antyfaszystowska)
polityka formy w berlińskim ruchu Dada i poza nim",
Dorota Jarecka, “Pięść podniesiona",
Agata Pietrasik, "Figury oporu: Maja Berezowska i artystki z
Ravensbrück",
Dyskusja

14:00–15:00

Przerwa

15:00–16:30

Dyskusja
z udziałem dyrektorów instytucji należących do europejskiej
konfederacji muzeów „L’Internationale”.
Uczestniczą: Charles Esche (Van Abbemuseum, Eindhoven),
Zdenka Badovinac (MG + msum, Lublana), Manuel Borja-Villel
(Museo Reina Sofia, Madryt), Meriç Öner (SALT, Stambuł,
Ankara), Ferran Barenblit (MACBA, Barcelona), Bart de Baere
(M HKA, Antwerpia), Joanna Mytkowska (Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie).
Rozmowę prowadzi Sebastian Cichocki, główny kurator
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

17:00–19:00

Sesja 2

17:00-17:30
17:30-18:00

David Crowley, „Guernica po 1945",
Piotr Słodkowski, "Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, ale czy
tylko? Napiętnowani Marka Oberländera",
Justyna Balisz-Schmelz, "Wschodnioniemieckie requiem.
Antyfaszyzm niepokorny w NRD",
Dyskusja

12:00-12:30
12:30-13:00

18:00-18:30
18:30-19:00

Biogramy i abﬆrakty
Justyna Balisz-Schmelz
Historyczka i krytyczka sztuki, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
gdzie w 2015 roku obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii
Hussakowskiej. W latach 2005–2010 studiowała historię sztuki oraz wiedzę o teatrze
na Humboldt-Universität, a następnie na Freie Universität w Berlinie. Publikowała m.in.
w „Przeglądzie Zachodnim”, „Jahrbuch der Deutschen Akademie der Wissenschaften
zu Berlin”, „Zeszytach Artystycznych” oraz w tomie Display. Strategie Wystawiania
(Universitas 2012). Jest autorką kilku przyczynków do katalogów wystaw oraz
kilkudziesięciu tekstów krytycznych, które ukazały się m.in. na łamach czasopism:
„arteon”, „Obieg”, „Szum” oraz „Fragile”. Zajmuje się także przekładami z zakresu historii
i teorii sztuki z języka niemieckiego. Współpracowała z Międzynarodowym Centrum
Kultury oraz ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury w Krakowie, a także z Centrum Badań
Historycznych PAN w Berlinie. Wykłada na kulturoznawstwie Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół badania możliwości
aplikacji kulturoznawczych teorii pamięci zbiorowej na polu sztuk wizualnych, w
szczególności w sztuce niemieckiej po 1945 roku.
Abstrakt wystąpienia “Wschodnioniemieckie requiem. Antyfaszyzm niepokorny w NRD”
Niemcy po 1945 roku stanowiły istne laboratorium powojennych zmagań z dziedzictwem
faszyzmu, w wymiarach tak politycznym, społecznym jak i kulturowym. Gorycz porażki
odczuwana była tu równie silnie jak ulga z wyzwolenia, losy ofiar splatały się z biografiami
katów, a ponad głowami mieszkańców ścierały się fronty zimnej wojny. Scalające ideowo
powojenne Niemcy hasło antyfaszystowsko-demokratycznej odnowy, w procesie
pogłębiania się ideologicznej polaryzacji, przetrwa w NRD jako broń polityczna i
kulturowa, służąca do zbijania „kapitału moralnej wyższości” nad Niemcami z Zachodu.
Skrojone wprawdzie pod potrzeby partyjnej propagandy, tworzyło silny etyczny imperatyw
nakłaniający wschodnioniemieckich artystów do mierzenia się z tematami, których
tabuizacja na Zachodzie postępowała wprost proporcjonalnie do wzrostu gospodarczej
prosperity.
David Crowley
Historyk, wykładowca NCAD w Dublinie. Autor książek Socialism and Style. Material
Culture in Post-war Eastern Europe (2000), Warsaw (2003), Socialist Spaces. Sites of
Everyday Life in the Eastern Bloc (2003) oraz Pleasures in Socialism: Leisure and
Luxury in the Eastern Bloc (2010). Kurator wystaw, między innymi: Cold War Modern (z
Jane Pavitt) w Victoria and Albert Museum w Londynie (2008–2009) i Notatki z
podziemia. Sztuka i muzyka alternatywna w Europie Wschodniej 1968–1994 (z
Danielem Muzyczukiem) w Muzeum Sztuki w Łodzi (2016–2017) i Akademie der
Künste w Berlinie (2018).
Abstrakt wystąpienia „Guernica po 1945”
W jaki sposób “Guernica”, Picassowski akt oskarżenia wymierzony w faszyzm,
rozpowszechniana była w mediach – druku, filmie i telewizji – w pierwszych dekadach

zimnej wojny? W tym procesie “remediacji” nie chodziło jedynie o zwiększenie zasięgu
obrazu i jego “skuteczności” – był to także sposób na włączenie innych zagadnień
politycznych, takich jak zagrożenie niesione przez broń nuklearną, projekt denazyfikacji
powojennych Niemiec czy amerykańska przemoc w Wietnamie. Co traci się i co zyskuje w
procesie reprodukcji, w odniesieniu do Guerniki i historii powielania tego obrazu po 1945
roku?
Dorota Jarecka
Historyk i krytyk sztuki, kuratorka. Jest współautorką książki Erna Rosenstein. Mogę
powtarzać tylko nieświadomie wydanej w 2014 roku w Warszawie, którą poprzedziła
seria wystaw artystki w Fundacji Galerii Foksal w Warszawie (2011), w Galerii Art
Stations w Poznaniu (2011) oraz w Królikarni, Muzeum im. X. Dunikowskiego w
Warszawie (2014). Opublikowała książkowy wywiad z Andą Rottenberg Już trudno
(2013). Do 2012 pracowała jako krytyk sztuki w „Gazecie Wyborczej”. Obecnie
przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Abstrakt wystąpienia „Pięść podniesiona"
W historii ruchu robotniczego związanego z komunistyczną lewicą „antyfaszyzm” to jedno
z najbardziej zmistyfikowanych pojęć. Powodem jest niestabilność semantyczna pojęcia
„faszyzm” w języku propagandy komunistycznej. Było ono stosowane co najmniej w
dwóch funkcjach. Raz jako określenie konkretnych historycznych formacji, innym razem w
funkcji perswazyjnej, jako epitet służący napiętnowaniu wroga, narzędzie bieżącej walki
politycznej. W referacie „Pięść podniesiona”, analizować będę związki tej złożonej sytuacji
językowo-ideowej ze sztuką. Okres lat 1933-1952 potraktuję jako całość. Artyści,
których prace wejdą w obszar tak zakreślonego tematu to: Andrzej Wróblewski, Marian
Bogusz, Henryk Gotlib, Leopold Lewicki, Henryk Wiciński, Stanisław Osostowicz, Jonasz
Stern, Erna Rosenstein. Pokażę momenty w których teksty sztuki rozchodzą się z
tekstami ideologii. Jeśli polityczny język epoki jest performatywem, sztuka zawodzi jego
oczekiwania, wytwarzając w ten sposób własną sprawczość.
Jenny Nachtigall
Profesorka teorii i historii sztuki współczesnej (lat 2019-20) w Staedelschule Schule
we Frankfurcie. Studiowała historię sztuki, kulturoznawstwo i filozofię w Lueneburgu i
Londynie (2005-2009). W latach 2014-2019 Nachtigall pracowała w Instytucie
Filozofii / Teorii Estetyki Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Wcześniej pracowała
jako researcherka w Tate Modern w Londynie (2010-11) i uczyła m.in. na
Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i na Wydziale Historii Sztuki na University College
London (UCL), gdzie ukończyła również doktorat zatytułowany „Form as Contradiction.
Berlin Dada's Impossible Formalisms” (publikacja w przygotowaniu). W 2013-14
zrealizowała projekt "art and (re)production” (HU Berlin, UCL) wraz z Dorotheą Walzer, a
w 2017 współorganizowała wystawę oraz projekt magazynu Klassensprachen / Class
Languages wraz z Evą Birkenstock, Kerstin Stakemeier i Stephanie Weber. Pisze m.in.
dla Artforum i Texte zur Kunst.

Abstrakt wystąpienia „Sprzeczność i obieg: (antyfaszystowska) polityka formy w
berlińskim ruchu Dada i poza nim”
Wychodząc od szeregu technik obrazowych i performatywnych, które były rozwijane w
kręgu berlińskiego ruchu Dada między 1918 a ok. 1922 rokiem, wystąpienie skupi się
na zmianach i momentach ciągłości, jakie charakteryzowały jawnie antyfaszystowskie
ilustracje, montaże i fotografie, które artyści tacy jak George Grosz i John Heartfield
wykonywali pod koniec lat dwudziestych XX wieku dla radykalnych czasopism
komunistycznych i lewicowych (np. AIZ, Rote Fahne). Autorka jest szczególnie
zainteresowana prześledzeniem jak to, co można rozumieć jako specyficzne dla
berlińskiego ruchu Dada podejście do „formy jako sprzeczności”, odnosi się do polityki
masowego obiegu, która to na przykład określiła późniejszą reakcję Heartfielda na
nasilenei się faszyzmu. W jaki sposób i dlaczego polityka ta różni się od tej
charakterystycznej dla innych kontekstów artystycznych międzywojennej Europy (jak np.
krąg wokół George'a Bataille'a we Francji lub rumuński surrealizm Gherasima Luca'y).
Analizując pytania o media i mit, afekty i przemoc, wystąpienie rozważa, czy poprzez te
historyczne strategie można wyciągnąć wnioski (a jeśli tak, to jakie) dla różnych
krajobrazów politycznych i artystycznych współczesności.
Agata Pietrasik
Historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Freie Universität w
Berlinie, gdzie napisała doktorat poświęcony sztuce lat 40-tych w Polsce, badający
wzajemne relacje pomiędzy estetyką, etyką i polityką tej dekady. Jest współautorką,
razem z Piotrem Słodkowskim, książki “Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat
1945-54”. Jej zainteresowania badawcze dotyczą powojennego modernizmu w
Europie, reprezentacji Holocaustu i drugiej wojny światowej w sztukach wizualnych,
oraz współczesnych im kontekstów polityczno-społecznych. Była stypendystką
Niemieckiej Wymiany Akademickiej DAAD, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Deutsches Forum für Kunstgeschichte w Paryżu, a obecnie Institut
national d'histoire de l’art w Paryżu.
Abstrakt wystąpienia „Figury oporu: Maja Berezowska i artystki z Ravensbrück”
Maja Berezowska jest artystką znaną głównie z ilustracji, karakytur, czy też frywolnych
rysunków erotycznych, które ukazały się w wielu czasopismach i książkach. Nieco mniej
znany jest wojenny rozdział twórczości artystki, która była więźniarką najpierw Pawiaka, a
potem obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W tym czasie rysowała, parafrazując
słowa G. Didi-Hubermana, mimo wszystko, portretowała swoje współwięźniarki i życie w
obozie. W 1946 roku, razem z Jadwigą Simon-Pietkiewicz, zorganizowała wystawę
rysunków z Ravensbrück w Szwecji, gdzie przebywała po wyzwoleniu z obozu.
Referat problematyzuje obozowe prace Berezowskiej w kontekście praktyk artystycznych
innych więźniarek Ravensbrück. wspomnianej wyżej Simon-Pietkiewicz, Marii
Hiszpańskiej, czy też Jeannette L’Herminier i Violette Lecoq. W centrum tych rozważań są
pytania o rysunek rozumiany jako specyficzne medium zapisu doświadczeń wojennych
oraz o twórczość artystyczną definiowaną jako praktykę oporu.

Piotr Słodkowski
Historyk sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Absolwent programu
doktorskiego Akademii Artes Liberales. Autor książki Modernizm żydowsko-polski.
Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki (2019). Redaktor tomów Przestrzeń
społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej (2014) oraz (z
Agatą Pietrasik) Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954 (2016).
Dwukrotny laureat Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa
(2017, 2018). Interesuje się polską i środkowoeuropejską sztuką XX wieku w
perspektywie współczesnej myśli humanistycznej.
Abstrakt wystąpienia „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, ale czy tylko? Napiętnowani
Marka Oberländera”
Punktem wyjścia wystąpienia jest przekonanie, że Arsenał (1955) należy widzieć nie tylko
jako ważne wydarzenie w historii „polskiej ideozy” (relacji sztuki i polityki, socrealizmu i
odwilży), lecz także jako ważne miejsce wyłaniania się sztuki dotykającej problemu wojny i
Zagłady. Przyjmując tę optykę, skupię swoją uwagę na Napiętnowanych Marka
Oberländera. Odnosząc obraz do nazistowskich dokumentów wizualnych z gett oraz
umieszczając obraz w kontekście socjo-historycznym powojnia i odwilży, będę chciał
pokazać Napiętnowanych jako cenne świadectwo historyczne; reprezentację, która jest
przykładem realizacji ideologicznego hasła Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi, a zarazem
śladem trudnej egzystencji Żydów w Polsce nie tylko w czasie okupacji hitlerowskiej, lecz
także w realiach PRL.

Dyskusja pomiędzy dyrektorami reprezentującymi europejskie muzea należące do
konfederacji „L’Internationale” poświęcona porównaniu misji społecznej i zadań
programowych muzeów, które stają w obliczu napięć politycznych, powstających również
wokół interpretacji historii i odnoszących się do historii dzieł sztuki.
Zdenka Badovinac
Dyrektorka Moderna galerija i Muzeum Sztuki Współczesnej Metelkova MSUM
(Lublana) od 1993 roku. Kuratorka licznych wystaw prezentujących zarówno artystów
słoweńskich, jak i międzynarodowych. Zainicjowała pierwszą kolekcję sztuki Europy
Wschodniej: 2000+ Arteast Collection w Moderna galerija. Słoweńska komisarz na
Biennale w Wenecji (1993–1997, 2005, 2017) i austriacka komisarz na Biennale w
São Paulo (2002). W latach 2011–2013 przewodnicząca CIMAM –
Międzynarodowego Komitetu ds. Muzeów i Kolekcji Sztuki Nowoczesnej i
Współczesnej.
Jej ostatnie projekty to: „Low-Budget Utopias” z Bojaną Piškur w MSUM Lublana
(2016); „NSK from Kapital to Capital. Neue Slowenische Kunst – an Event of the
Final Decade of Yugoslavia” w Garage Museum of Contemporary Art, Moskwa
(2016); „Heavenly Beings: Neither Human nor Animal” z Bojaną Piškur w Museo
Reina Sofía Madrid (2017); "Hello World. Revising a Collection; Sites of
Sustainability. Pavilions, Manifestos and Crypts” w Hamburger Bahnhof - Museum
für Gegenwart - Berlin oral MSUM Lublana (2018).
Bart De Baere
Dyrektor M HKA (Antwerpia) od 2002 r. Członek zarządu CIMAM – Międzynarodowego
Komitetu ds. Muzeów i Kolekcji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. W latach 2003–
2008 był przewodniczącym Flamandzkiej Rady Kultury, która doradza rządowi w
zakresie polityki kulturalnej, a od 1999 do 2001 roku był doradcą ds. dziedzictwa
kulturowego i sztuki współczesnej flamandzkiego ministra kultury. Wcześniej, w latach
1986–2001, był kuratorem w Muzeum Sztuki Współczesnej w Gandawie (obecnie
S.M.A.K.). Organizował i kuratorował wydarzenia dla wielu instytucji za granicą, w tym
Documenta IX w Kassel, gdzie był członkiem zespołu kuratorskiego.
Ferran Barenblit
Dyrektor MACBA, Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie, od 2015 roku.
Wcześniej, w latach 2008-2015 dyrektor CA2M Centro de Arte Dos de Mayo,
muzeum sztuki współczesnej regionu Madrytu. Od 2002 do 2008 dyrektor Centrum
d’Art Santa Mònica w Barcelonie. W drugiej połowie lat 90. kurator Espai 13 w
Fundació Joan Miró. W latach 1994–1996 kurator w The New Museum w Nowym
Jorku. Wykładowca na uniwersytetach i muzeach na całym świecie, w tym: UC
Berkeley; UC Santa Barbara; Arizona State University; Otis School of Art, Los
Angeles; Cincinatti Arts Centre; Universidad Nacional Autónoma de México;
Universidad de Buenos Aires; Universidad Santa Cecilia, São Paulo; Université
Paris III - Sorbone Nouvelle; Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych, Kopenhaga.
Wykładowca gościnny w programie Curating Contemporary Art na Royal College of
Art w Londynie w latach 2006–2011.

Charles Esche
Dyrektor Van Abbemuseum (Eindhoven). Profesor sztuki współczesnej i kuratorstwa,
wykładowca programu "The MRes Art Exhibition Studies" w Central Saint Martins w
Londynie, oraz wykładowca Jan van Eyck Academie w Maastricht. Współzałożyciel
Afterall Journal and Books. Poza muzeum był (współ)kuratorem wystaw "Le Musée
Égaré" (Kunsthall Oslo 2017) i "Printemps de Septembre" (Toulouse 2016); Dżakarta
Biennale (2015); 31. Biennale w São Paulo (2014), U3 Triennale (Ljubljana 2011);
RIWAQ Biennale (Palestyna 2007 i 2009); Biennale w Stambule (2005); Gwangju
Biennale (2002). Przewodniczący CASCO Art Institute w Utrechcie. Otrzymał nagrodę
Princess Margriet w 2012 i nagrodę CCS Bard College w 2014 (w kategorii Curatorial
Excellence).
Meriç Öner
Główna dyrektorka ds. badań i programów w SALT (Stambuł i Ankara). Wcześniej
koordynatorka wystaw na XII Światowym Kongresie Architektury w Stambule,
kuratorka w stambulskiej galerii Garanti Galeri oraz redaktorka interaktywnej bazy
danych opracowanej dla „Becoming Istanbul” w Deutsches Architekturmuseum we
Frankfurcie nad Menem w 2008 r. W SALT realizuje misję instytucji wykraczając
poza klasyczny program wystawienniczy i wspierając rozwój inicjatyw oraz
internetowych platform, które poszerzają możliwości wspólnotowej edukacji.
Manuel Borja Villel
Dyrektor Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), od 2008 r. Wcześniej
dyrektor Fundació Antoni Tàpies i MACBA / Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Jego program w MNCARS koncentruje się na rozwoju i reorganizacji kolekcji,
zmieniając metodę prezentacji dzieł. Wybrane wystawy z programu: "Poetics of
Democracy" (2018), "Pity and Terror in Picasso's Path to Guernica" (2017), "Marcel
Broodthaers: A Retrospective" (2016), "Territories and Fictions: Thinking in a New Way
of the World" (2016), "Not yet, On the reinvention of Documentary and the Critique of
Modernism" (2015), "Really Useful Knowledge" (2014), "Playgrounds, Reiventing the
Square” (2014).
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