
1

pr
oj

. H
ub

er
t 

Bi
le

w
ic

z



18

Freedom is a constant struggle. Freedom is a constant struggle, O Lord, we’ve 

struggled so long we must be free1.

Być na marginesie to zarazem być częścią całości, ale również pozostawać 

poza centrum. Dla nas – czarnych Amerykanów i Amerykanek z miasteczka 

w Kentucky – tory kolejowe były codziennym przypomnieniem naszej margi-

nalności. Za tymi torami znajdowały się ulice z chodnikami, sklepy, do których 

nie mieliśmy wstępu, restauracje, w których nie mogliśmy jadać i ludzie, któ-

rym nie mogliśmy patrzeć prosto w twarz. Za tymi torami znajdował się świat, 

w którym nie mogliśmy patrzeć prosto w twarz. Za tymi torami znajdował 

się nasz świat. Za tymi torami znajdował się nasz świat, w którym mogliśmy 

pracować jako służące, odźwierni, prostytutki – słowem we wszystkich zawo-

dach polegających na usługiwaniu. Mogliśmy wchodzić do tego miasta, ale nie 

mogliśmy w nim mieszkać. Musieliśmy zawsze wracać na margines, za tory 

kolejowe, do chat i ruder na skraju miasta. […] Mimo to ruch feministyczny nie 

zaowocował trwałą feministyczną rewolucją. Nie wyeliminował patriarchatu, 

nie wykorzenił seksizmu – opartych na nierówności płci, wyzysku oraz opresji. 

W związku z tym zdobycze feminizmu są wciąż zagrożone2.

1. Por. Angela Devis [online] http://criticallegalthinking.com/2013/11/25/transcription–angela–

davis–freedom–constant–struggle–closures–continuities/ (dostęp: 13.02.2018). 

2. Bell Hooks – Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, przeł. Ewa Majewska, 2013, s. 27.
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O twórczości Anny Kalwajtys już pisałam i zapewne będę dalej to 

robiła. Dlaczego? Ponieważ Ona mnie inspiruje, zaskakuje i porusza. Jej 

performatywne działania tną ciało i umysł tej/tego który w nich jest. Kiedy 

TO się zaczyna, artystka nieprawdopodobnie skoncentrowana wchodzi 

w sobie tylko widzialną przestrzeń i powoli, coraz szybciej, poruszając 

biodrami, zaczyna swój wojenny taniec: kobiecy, gniewny, pełen siły 

i energii – pożerającej i jednocześnie dającej nowe, energii bezwględ-

nie niszczącej i pełnej współczucia. Wprowadza siebie i innych w trans, 

wiruje jak Kali, staje się Dakinią – Podniebną Tancerką, która na swoich 

warunkach stwarza dookoła siebie przestrzeń. Ona jest centrum, jest tą 

pierwszą krwistoczerwoną kroplą pochłanianą zachłannie przez ziemię.

Anna Kalwajtys należy do artystek, które głównym medium wypo-

wiedzi uczyniły ciało – swoje i innego. Delikatne i nierzadko nagie, staje 

się potężną bronią skierowaną w nienaruszalny – wydawałoby się – po-

rządek, narzucony przez zawsze męską i opresyjną władzę. Tym samym 

performerka wpisuje się w feministyczną, radykalną sztukę i wyrazistą, 

ostrą teorię lat 70. XX w. Wówczas to, przede wszystkim w Stanach 

Zjednoczonych i nieco później w zachodniej Europie, formowała się 

grupa twórczyń, które odważnie obnażyły źródła opresji kobiet w sek-

sistowskim i mizoginistycznym społeczeństwie, w sferze instytucjonalnej 

i prywatnej. Teoretyczki i praktyczki przeanalizowały przyczyny opresji 

obecne w systemie patriarchalnym, określającym relację między płcią 

biologiczną i płcią kulturową, polityczne uwarunkowania ról płciowych; 

mechanizmy władzy wpisane w relacje mężczyzna – kobieta. Poddały 

również krytycznemu oglądowi ideologię patriarchalną oraz przyczyny 

przemocy płciowej. 

Artystki korzystały z ciała poprzez różne środki wyrazu, mniej lub 

bardziej z nim eksperymentując. Ciało stało się polem walki3 z zastanym 

porządkiem. Narodziła się artystka totalna, artystka radykalna, artystka 

krytyczna, artystka wojowniczka, artystka aktywistka, artystka feministka. 

Przez wieki głosu kobiet nie słyszano. Były przeciwieństwem męż-

czyzn, którzy reprezentowali obecność, umysł, rozum, język, pismo. 

Kobiety stały po drugiej stronie – tej ciemnej, tajemniczej, wilgotnej. 

Utożsamiały brak, emocje, ciało, mowę. 

3. Hasła Your Body Is a Battleground użyła Barbara Kruger w swojej pracy zatytułowanej Untitled z 1989 r.
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negatywnie, traktowana właściwie jak istota nieludzka – zwierzę: krowa, 

świnia, kwoka, suka. Te zwierzęce charakterystyki odbierały kobietom 

człowieczeństwo, tym samym w epoce antropocenu skazywano je (trwa 

to do dzisiaj) na byty niższej kategorii. Kobiety – artystki były podwójnie 

wykluczone, ze względu na swoją płeć, a także na wyjście z tradycyjnie 

przypisanej dla nich roli społecznej. Lavinia Fontana (1552–1614) malując 

słynny portret Antonietty Ganzalus – dziewczynki cierpiącej na tak zwany 

syndrom wilkołaka – wydaje się, że przedstawiła swoją nienormatywną 

sytuację, związaną z szeroko rozumianym wykluczeniem. Monika Mausolf 

w cyklu rysunków pod tytułem From F. Stories pokazała pozornie odręb-

ne historie. Ułożyły się one w całość – opowieść niepokojącą, w której 

główną bohaterką stała się kobieta, szamanka, mistyczka, histeryczka, 

wariatka. Nie ma w niej niczego stabilnego, niczego co odwoływało-

by się do racjonalności, rozumu; jest Ona zupełnie rozchwiana – tym 

samym niebezpieczna, bo nieobliczalna. Jest dzikim zwierzęciem. Dla 

niej nie ma żadnych nakazów ani zakazów. Pojawia się pomiędzy jawą 

a snem, szepcząc bezeceństwa, w których skryta jest mądrość. Tytuł tego  

cyklu nawiązuje do życia dwóch szczególnych kobiet: Barbary Urselin –  

Analizując założenia religii czy prądów filozoficzno–religijnych: 

monoteistycznych, politeistycznych, apostolskich, animistycznych – to, 

co charakterystyczne dla nich wszystkich, to stygmatyzacja kobiety, ze 

względu na jej biologię. Żeńskie libido odpowiedzialne było za rozproszenie 

skoncentrowanego męskiego umysłu, krew menstruacyjna – brudziła, 

kalała czystą przestrzeń mężczyzny. Wagina zaś była miejscem przeklę-

tym, przerażającym, niewidocznym i wciąż niepoznanym4.

Kobieta z natury tajemnicza, naturalnie wydziela tajemnicze płyny. Jest 

stale wilgotna. Często płacze, coraz to sika, ma upławy, ma miesiączkę, strzyka 

pianą. To „femina, fex Satanae, rosa fetens, dulce venenum” (kobieta, męty 

szatana, śmierdzący olej różany, słodki jad)5.

Ania Kalwajtys podczas performensu, który 10 stycznia 2018 r.  

w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych otworzył wystawę Gniazdo, zmieniła 

się w Zwierzę, groźną Kreaturę, wściekłą Samicę. Weszła w drugą skórę, 

kokon, który szczelnie oblekł jej ciało. Ten gest ma wyraźną konotację 

z wielowiekowym uprzedmiotowieniem kobiety. Stygmatyzowana była 

4. Por. David G. Gilmore – Mizoginia, czyli męska choroba, 2003; Naomi Wolf – Wagina nowa biografia, 

przeł. E. Smoleńska, 2013; Catherine Blackledge – Wagina. Kobieca seksualność w historii kultury,  

przeł. Katarzyna Bartuzi, 2005. 

5. David G. Gilmores – op. cit.  



– owłosionej „kreatury” z głową lwa oraz błogosławionej Katarzyny 

Tekakwitha – Irokezki z wojowniczego plemienia Mokhawków, Indianki 

o twarzy pełnej głębokich blizn. Jedna z nich to młoda dziewczyna, która 

posiadła niezwykle bujne owłosienie łonowe, traktowane przez właściciel-

kę z najwyższym ubóstwieniem. Swoje piękne ciało przykrywała białym 

prześcieradłem z otworem na podbrzusze i łono. Nad pępkiem, który 

przeistaczał się w nos, malowała oczy, a włosy łonowe niczym brodę 

starca, rozczesywała na dwie części tak, aby widoczne były wargi sromowe– 

 – usta wypowiadające „święte” słowa. O drugiej z nich opowiada bohater 

obrazoburczej powieści Leonarda Cohena Piękni przegrani. Maniakalny 

pan F. podąża śladami swojej patronki, oddając jej szczery kult6.

Fascynacja światem roślinnym i zwierzęcym – sprowokowana przez 

negatywne kalki nałożone przez racjonalną optykę męskiego – odsyłają 

do Rosi Braidotti i jej otwartości na INNEGO, łączenia RÓŻNEGO, na 

działaniu, którego źródłem jest kobiece współodczuwanie i nowa etyka 

oparta na doświadczeniu bólu, wrażliwości i zmienności7.

Anna Kalwajtys opisując Zwierzę mówi – w performance i obiekcie, 

który prezentuję na wystawie, ujawniam swoje zainteresowanie ciałem jako 

środowiskiem tworzonym przez wiele form życia, które istnieje w relacji do 

innych na styku tego, co jednostkowe i wspólnotowe. Interesują mnie zagad-

nienia dotyczące dekonstrukcji „kulturowości” ciała, antropologii ciała, ciała 

działającego, ciała naturalnego, pierwotnego, kulturowego, technologicznego, 

biotechnologicznego, zwłaszcza zaś takiego, które – mówiąc słowami Ernesta 

Laclaua – „nie jest już prywatne, ponieważ zostało przekształcone w labo-

ratorium; nie jest również publiczne, ponieważ tylko jako własne ciało może 

wykraczać poza granice wytyczone eksperymentom przez moralność i prawo”8.

Upolitycznienie swojego ciała, ciała hybrydy, ciała samicy jest wizu-

alnym manifestem feministycznym, w którym artystka czyni hommage 

dla Interior Scroll (1975) Carolee Schneemann, ale przed wszystkim dla 

Genitalpanic (1969) Valie Export (Waltraud Lehner).

6. Z wystawy From F. Stories Moniki Mausolf, która odbyła się w Wozowni w Toruniu 4–27.11.2011 r.  

Tekst kuratorski Katarzyny Lewandowskiej. 

7. Rosi Braidotti – Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, 2009.

8. Anna Kalwajtys [w:] Katalog wystawy „Gniazdo”, 10.01.2018–26.01.2018, ASP w Gdańsku, kuratorki: 

Dorota Chilińska, Katarzyna Lewandowska, 2018; Ernest Laclau – Nagie życie czy społeczne [w:] Giorgio 

Agamben Przewodnik Krytyki Politycznej, 2010.
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Gdańska performerka odsłania swoja waginę poprzez wycięcie skalpe-

lem na jej wysokości otworu. Artystka robi to siedząc w szerokim rozkroku, 

jakby przygotowywała się do porodu lub seksu. Czynność ta sprawia jej 

trudność, ponieważ druga skóra jest twarda, a tam szczególnie. Skalpel 

trafia na zgrubienia powstałe w wyniku łączenia fragmentów. Skojarzenie 

oczywiście jest jednoznaczne z kliterodektomią, obrzydliwym procederem 

dokonywanym w imię tradycji9. Ten gest artystki może również odwo-

ływać do przecięcia krocza kobiety w trakcie porodu, ale też odsłonięcia 

tego nieczystego kawałka nagiego ciała, które było w całej niemal historii 

Zachodu przedmiotem nadużyć, przemocy i kontroli10.

Anna Kalwajtys wciela się w Czarną Panterę, żyjącą w Polsce katolickiej, 

myśliwskiej, kraju patriotów, męskich bohaterów. Szczególnie dzisiaj 

niezwykle mocno wybrzmiewa krzyk artystki i atrybuty, których użyła, 

aby rozbroić to niebezpieczne gniazdo wyściełane białoczerwoną tkaniną. 

 

9. Zgodnie z wyliczeniami Światowej Organizacji Zdrowia na świecie jest około 140 milionów kobiet, na 

których przeprowadzono obrzezanie, od usunięcia łechtaczki, poprzez wycięcie całych zewnętrznych 

narządów płciowych przed zaszyciem pochwy, pozostawiając jedynie mały otwór umożliwiający 

oddawanie moczu oraz wydzielanie krwi w trakcie menstruacji. Zazwyczaj ma to miejsce przed 

ukończeniem 15. roku życia, w niektórych przypadkach przeprowadza się je także na niemowlętach 

w przekonaniu, że dzięki temu dziewczynka będzie dorastała w „czystości”, a jej honor pozostanie 

nienaruszony wraz z dziewictwem w ramach przygotowania do małżeństwa; spotyka to 3 miliony 

dziewczyn każdego roku. Abstrahując od silnego bólu i ryzyka infekcji, pociąga to za sobą długotrwałe 

konsekwencje: trudność w oddawaniu moczu, ból w trakcie uprawiania seksu, który zarazem jest 

pozbawiony przyjemności, a poród może okazać się śmiertelny zarówno dla matki, jak i dziecka.  

Źle wykonany zabieg może spowodować problemy z utrzymywaniem moczu oraz ostracyzm wewnątrz 

społeczności. Tłum. Paulina Dziedzic [za:] http://codziennikfeministyczny.pl/waris-dirie-okaleczanie-

kobiecych-narzadow-plciowych-przemoc-wobec-dziewczynek/ (dostęp: 13.02.2018).

10. Naomi Wolf – op. cit., s. 12.
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