Nazywam się Zofia nierodzińska, urodziłam się w Łomży 11 kwietnia 1985 roku. Jestem feministyczną aktywistką, teoretyczką i pracownicą branży kultury. Aktualnie mieszkam w Berlinie, gdzie poprzez zaangażowanie społeczne nadaję mojej działalności artystycznej wartość użytkową. Jestem członkinią niekomercyjnej grupy Ciocia Basia wspierającej osoby, których prawa do stanowienia o własnym życiu i ciele są
łamane. Uważam, że w czasach, w których ideologia faszystowska przeżywa odrodzenie, sztuka ma za zadanie aktywnie się temu przeciwstawiać tworząc m.in. niezależną od tej oficjalnej infrastrukturę wsparcia.

Media mojej działalności artystycznej obejmują:
film analogowy, cyfrowy, animację, malarstwo, rysunek, lecture performance, tekst.

Obszary moich działań i zainteresowań artystycznych:
aktywizm społeczny, feminizm, nowy materializm, posthumanizm, teorie pracy, teorie asamblażu.
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05.03.2015
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Performance: Encounter in the Virtual Feminist University
02.2015
Antropologia Geometrii, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń
Instalacja: Womanize the Architecture z K.Kubik
08.2014
Sterownik Czasu Rzeczywistego vol.II, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa
Instalacja i filmy: Widzę przyszłość lipcem objętą, Cicho drepczą, Śpi dobry obok...
06.2014
Returning to Sender, Haus der Kulturen der Welt, Berlin
Film: I Want,
04.2014
Aesthetics and Bias, Jerozolima, Izrael
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02.2014
OKK Projekt Raum, Berlin
Performance: Formal States z R.Busechian
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CSW Zamek Ujazdowski, 8. Samsung Art Master, Warszawa
Instalacja: Odkrywanie powolności
2011
Piękna pogoda, Fundacja Galerii Foksal, Warszawa
Warszawa. Obraz i rysunki: I jedna nie ruszy bez drugiej
2010
Brudne kwiaty, Galeria Leto, Warszawa
Obraz: Bez tytułu.

Nagrody, konkursy:
2013- laureatka 41. Konkursu Bielska Jesień, Bielsko-Biała
2011- trzecia Nagroda, Samsung Art Master, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa
2011- laureatka 10. Konkursu im E.Gepperta we Wrocławiu

Publikacje:
Materialność pracy. Asamblaż. Cegła. Kawałek ciasta, „Czas Kultury“ Poznan 3/2016
Where is the Academy? Critical Instutution and science fiction, towards the Virtual Feminist University w Paradox Fine Art
European Forum, Uniersytet Artystyczny w Poznaniu 2016
Gdzie jest Akademia? Instytucja krytyczna i science fiction, w stronę Wirtualnego Uniwersytetu Feministycznego, „Czas Kultury“ Poznan 3/2015
Formal States w „Displace. A Migrating Art Academies Compedium of Ideas”, Vilnus Academy of Arts Wilno
2014
Esej wizualny: Good Life in Taloqan, „Punktmag” Galeria Arsenał Poznan 12/2013

praca

to kategoria trudna do zdefiniowania w dziedzinie sztuki. Artyści_tki z niechęcią określają swoją działalność jako pracę, która kojarzy się z wysiłkiem świadczonym komuś za opłatą. Ta grupa zawodowa woli myśleć o
sobie jako o jednostkach funkcjonujących niezależnie od kontekstów społecznych, które to są adekwatne raczej dla
klas niższych, czyli pracujących. Twórcy_czynie wszystko co robią czynią z miłości do siebie i sztuki — ich medium
osobistego wyrazu. Hermetyczność dzieła sztuki jest wtedy jego atutem wpisującym się w romantyczny mit artysty_ki jako kogoś wyrastającego poza swój czas i społeczeństwo, dlatego pozostającego_ej niezrozumianym_ną.
Tematyką pracy zaczęłam interesować się na przekór tym tendencjom. W mojej rozprawie magisterskiej
pisanej i wykonywanej na Universität der Künste w Berlinie porównałam pracę zarobkową w cukierni z pracą
o wyższym wskaźniku symbolicznym i odwrotnie proporcjonalnymi korzyściami materialnymi, czyli sztuką.
Osoba sprzedawczyni skonfrontowana tu została ze studentką sztuk wizualnych, cukiernia z uniwersytetem,
pieniądze z punktami ECTS (European Credit Transfer System), materia z symbolem. Teoretyczna część pracy magisterskiej swoją formą przypominała książkę kucharską zawierającą przepisy, dzięki którym wykonane
zostały kolejne produkty twórczego wysiłku, jak: obraz, film rysowany oraz sama książka jako produkt graficzny.
Stworzenie przepisu na pracę magisterską jest zaprzeczeniem ekskluzywności i niepowtarzalności dzieła
sztuki, dąży do demokratyzacji procesów produkcji. Dzięki dostosowaniu się do kilku prostych wskazówek każdy i
każda jest w stanie z sukcesem wykonać pracę magisterską, pod warunkiem jednak, że zagwarantowany będzie jemu_
jej dostęp do rozpoznanych (o)środków produkcji (tu:uniwersytetu), ale o tym więcej w mojej rozprawie doktorskiej.

Z.nierodzińska: Materialiät der Arbeit. Eine Assamblage. Ein Ziegel (ein Stück Kuchen), obiekty, książka, film, instalacja, UdK Berlin, 2016.

Czas w cukierni mierzony jest w pieniądzach, ilość pracy, tak zwany workload w Instytucie Kunst
im Kontext w punktach ECTS. Kawałek czasu kosztuje w cukierni 8,50 euro, na uniwersytecie 0,03
punktu, co przy cenie 3 euro za kawałek ciasta wynosi 2040 kawałków ciasta za cały program studiów
magisterskich wraz z dwoma projektami: małym i dużym, pracą koncepcyjną, planowaniem, wykonaniem, prezentacją i dokumentacją. Reasumując, przy dodaniu do wyżej wymienionych pracy magisterskiej równanie wynosi: 3600 godzin, 30 600 euro, 10 200 kawałków ciasta, 120 punktów ECTS.
W ciągu dnia trzy zatrudnione w cukierni osoby pieką około 100 różnych ciast, jeśli każdy_a z nich pracuje 8 godzin, w kawałku ciasta znajduje się w 1,5 minuty jego_ej czasu.
W ciągu godziny każdy z piekarzy piecze około 33 ciast, zarabia jednak tylko 22 kawałki, zatem niewiele więcej niż dwa całe ciasta. Co się dzieje z pozostałymi 30 i jednym ciastem?

Obraz, jeden z trzech (pół)produktów mojej pracy magisterskiej, jest oprócz reprezentacji tortu weselnego
obrazem zainwestowanego w niego czasu, który zakupiony został częściowo od Anity Mikas w wymiarze 36
godzin o wartości 306 Euro (8,50 za godzinę). Skończony obraz jest asamblażem innych produktów pracy
— tu również środków produkcji — jak bawełna, farby akrylowe, drewniane listwy oraz metalowe zszywki.
Każdy z nich zawiera w sobie czas ludzkiej pracy oraz czas procesów naturalnych, które go stworzyły (metal,
drewno, bawełna, minerały, związki chemiczne). Obraz po przyjęciu rozpoznanej artystycznie formy wciąż
podlega działaniu czasu, który zmienia jego kształt materialny, jest tym samym raczej procesem niż artystyczno-twórczym (pół)produktem.
Czas w piekarni ma charakter produktu, który wymienić można na papierowy banknot i cztery metalowe
monety, ma formę kolistą i w zależności od tego, czy się na niego patrzy, czy nie — skraca się lub wydłuża. W
uniwersytecie sztuki czas może być produktem, jak i środkiem produkcji, ma formę nieokreśloną, można go
wymienić na punkty nazywane europejskimi punktami transferowo- kredytowymi (European Credit Transfer System — Credit Points), co oznaczać może, iż zarabiane w procesie studiowania wynagrodzenie jest z
definicji długiem, kredytem zaciąganym przez studentkę sztuki u… no właśnie — kogo? Pracownicy cukierni? Oznaczałoby to, iż sztuka nie jest wartością dodatkową, ale mankiem, długiem niemożliwym do spłacenia realną pracą, gdyż charakteryzującym się abstrakcyjną wartością symboliczną. To co jest akumulowane
podczas studiowania to punkty ujemne, które rosną wraz z inwestowanym w nie czasem pracy. 3600 godzin,
30600 Euro, 10200 kawałków ciasta, 120 europejskich punktów kredytowych. Skończona praca magisterska
byłaby wtedy akumulacją zadłużenia, którego realna spłata jest niemożliwa, jedynym wyjściem — jego przebicie w formie wyżej punktowanych studiów doktoranckich.

Z.nierodzińska: Materialiät der Arbeit. Eine Assamblage. Ein Ziegel (ein Stück Kuchen), lecture performance, UdK Berlin 2016.
Fot. Ch.Hesse

Praktikantin,

czyli Praktykantka, to seria krótkich filmów wykonanych podczas odbywania
niskopłatnego stażu w jednej z komercyjnych berlińskich galerii. Praktykantka to figura strukturalnie nomadyczna. Nie jest pracownicą zatrudnioną na etat, ale jej obecności w galerii określona jest ramami umowy. Zadania, które wykonuje nie różnią się od tych, które należą do repertuaru jej bardziej usytuowanych
przełożonych. To co stanowi różnicę pomiędzy nimi to stopień niepewności zawarty w niepisanym statucie
zawodu praktykantki. Używam tu pojęcia zawodu, gdyż praktyka dla mojego pokolenia jest stanem permanentnym, tym czym etat — z przynależnym mu ubezpieczeniem zdrowotnym i emeryturą — był dla naszych rodziców. Żeńska forma zawodu również nie jest przypadkowa — większość niskopłatnych lub bezpłatnych prac bez zabezpieczeń społecznych w galeriach i instytucjach kultury wykonywana jest właśnie przez
kobiety. Każda wystawa, konferencja i festiwal oparte są na pokaźnej sumie bezpłatnego entuzjazmu wyciskanego z armii praktykantów_ek przez artystyczny establishment. Entuzjazm w pierwszych latach praktykowania napędzany wiarą w sztukę i lepszą przyszłość z czasem przeradza się w postawę rezygnacji i świadomość, że alternatyw w tym świecie nie ma. W feudalnym systemie galeryjno-instytucjonalnym albo jesteś
celebrytą_ką albo praktykantką_tem, klasa średnia tutaj nie istnieje, podobnie zresztą jak w systemie projektowym, w którego obiegu funkcjonują tylko ci cieszący się największą częstotliwością wyszukiwania. Na
stan permanentnej egzystencjalnej niestabilności pozwolić mogą sobie jedynie ci, którzy_re dysponują siecią
wsparcia zapewnianą najczęściej przez rodzinę. Pomaga tu posiadane własnego mieszkanie oraz dodatkowa pomoc w finansowa, która odwleka w czasie perspektywę biedy i związane z nią społeczne wykluczenie. W tym aspekcie praktykanci_ki nie różnią się od artystów_ek, z którymi dzielą najczęściej to samo wykształcenie, ich grupa wsparcia jednakże pokrywa jedynie opłaty za prąd, na farby i płótno już nie wystarcza.
Sezon to film-projekt badawczy zrealizowany na jednej z farm szparagowych-Spargelhof w Beelitz pod
Berlinem. W filmie za pomocą rysunków opowiadam historię Pani Ewy i Renaty, które od 15 lat pracują tu
sezonowo. Bohaterki filmu poznałam dorabiając podczas studiów jako kelnerka w Spargelhof. Wtedy również
zauważyłam różnice w traktowaniu pracowników_nic z Niemiec i z Polski, przypisane im obszary zadań i
wynikające z nich odmienne korzyści ekonomiczne. Pracownicy z Polski i z Niemiec reprezentowali niejako
dwie różne klasy społeczne zajmujące przeciwstawne pozycje w hierachii opartej na nacjonalistycznie zapenionym dostępie do prestiżu, wyższych stanowisk i wynikających z nich możliwości sprawowania władzy.

1. Z.nierodzińska: Praktikantin, II,III i I, film ok, 2 min. każdy, 2013.
2. Ibidem: Sezon, film animowany, 14 min, 2014.

wiedza—wladza

Co właściwie robię kiedy się uczę? Czy wiedzę zdobywam, produkuję, dystrybuuję, otrzymuję, pomnażam, rozwijam czy zatracam? Gdzie odbywa się proces uczenia?
Czy samo przebywanie w miejscach konwencjonalnie uznanych za ośrodki produkujące wiedzę, jak szkoła, uniwersytet, czy akademia, wystarcza, aby wiedzę przyswoić? Czy wiedza jak „dziewicze” lądy spokojnie czeka na jej „zdobycie”? Jaki rodzaj wiedzy produkowany jest w instytucjach? Skąd pewność, że się
przydaje? Byż może wiedza nie ma z praktyką nic wspólnego? Może zinstytucjonalizowana forma wiedzy jest raczej władzą w rękach (ustach?) tych, którzy_re ją dystrybuują nad tymi, którzy_re ją recypują?
Dlaczego nauka-teoria oparta jest na języku, a nie np. dotyku, węchu, geście, afekcie…? Dlaczego biali mężczyźni ucieleśniają po prostu wiedzę, podczas gdy czarnym kobietom pozostają pozycje określane jako postkolonialne i/lub genderowo nieneutralne? Dlaczego materia milczy gdy rozum ją kolonizuje?
Na kolejnych dwóch stronach znajdują się ślady działań mających na celu odnalezienie alternatyw
dla oficjalnego obiegu wiedzy jako akademickiego produktu zrytualizowanych procesów władzy. Radical Peace.
Closing the Emphaty Gap to sympozium zorganizowane razem z Vanessą Gravenor jako program towarzyszący
wystawie autorstwa Mathilde ter Heijne w Galerii Körnerpark w Berlinie. Punktem wyjścia do spotkania,
które nazwałyśmy asamblażem, była koncepcja ciała, które myśli. Teoria zagęszczona została tu do terminów jako punktów orientacyjnych do dyskusji. Materialność wiedzy i jej usytuowanie w kobiecym ciele stanowiły punkt wyjścia dla umiejscowionej teorii oraz zarysowania strategii dla codziennej politycznej praktyki.
Zdjęcie i rysunek na następnej stronie dokumentują seminarium (łac. szkółka roślin) w plenerze wokół tekstu Karen Barad — przedstawicielki feministycznego nowego materializmu. Seminarium swoją formą przywoływało antyczne spotkania w gaju oliwnym, z tą różnicą, że tutaj przeważały podmioty świadomie identyfikujące się z kobiecymi, co znajdowało odbicie w produkowanej wiedzy.

Z.nierodzińska, rysunek, ołówek na papierze, 2016 oraz fot. P.Adamski

aktywizm

jest procesem emancypacyjnym, który w moim przypadku wynika z chęci znalezienia alternatyw wobec definicji sztuki jako produktu w obiegu galeryjno-wystawienniczym, nauki w
obiegu akademickim oraz wydarzenia w obiegu projektowym. Poza sferą komercyjną i oficjalnie instytucjonalną sztuka przybiera postać codziennej praktyki opartej na świadomym uczestnictwie w procesach
społecznych, której forma wymyka się kategoriom estetycznym. Tutaj wartość sztuki mierzona jest jej użytecznością, jest realną praktyką demokracji w społeczeństwach, w których nierówności ekonomiczne podtrzymywane są strukturalnie (neoliberalizm) oraz dotykają najczęściej kobiet, immigrantów_ek i osoby o
nienormatywnej seksulaności (patriarchat, faszyzm). W moim przypadku praktyka artywistyczna polega na
docieraniu do miejsc pozostających w cieniu ideologii progresu, na tyłach akceleracjonistycznej awangardy.
Jestem członkinią niekomercyjnej grupy Ciocia Basia powstałej z konieczności stworzenia niezależnej infrastruktury wobec tej oficjalnie łamiącej prawa człowieka o stanowieniu o własnym ciele i życiu. Nasza działalność polega na zagwarantowaniu rzetelnego dostępu do informacji o prawach reprodukcyjnych obowiązujących w Europie. Oprócz komunikacji, zajmujemy się koordynacją terminów
zabiegów, noclegami oraz tłumaczeniami. Na sąsiedniej stronie znajdują się grafiki, które wykonałam dla
Cioci Basi jako część broszury informacyjnej dystrybuowanej podczas Strajku Kobiet w Polsce i w Berlinie.

feminizm

podobnie jak aktywizm jest dyskursem emancypującym, w czym dyskurs rozumiem tu szeroko,
nie tylko jako formę komunikatu językowego, ale również działalność społeczną, sztukę, teorię, naukę, ekonomię,
politykę oraz świadome bycie częścią nie tylko ludzkiego świata. Feminizm jest moją usytuowaną perspektywą,
która umożliwia mi dekonstrukcję patriarchalchalnego konstruktywizmu, jednocześnie stwarzając przestrzeń
dla potencjalnych alternatyw. Na sąsiedniej stronie znajdują się kadry z filmów nagranych kamerą analogową 8
mm, na których monumentalna architektura religijna (Licheń), rządowa (Reichstag) oraz bankowa (Tel Awiw)
skontrastowana zostaje z ekspresyjnymi ruchami kobiecego ciała. Filmy są zapisem codziennych rytuałów odczarowywania patriarchalnego świata, w którym to co symbolicznie związane z kobiecością zostaje zdegradowane do
pustki. Taniec jest wyrazem nieposłuszeństwa ciał dyscyplinowanych geometrią szklanych wież, majestatem marmurowych kolumn i bogactwem złotych kopuł, jest wyzwalającym kobiecym śmiechem pozbawionym adresata.
Na kolejnych stronach znajduje się ślad działania Womanize the Architecture wykonanego razem z Karoliną Kubik podczas warsztaów Aesthetics and Bias w Jerozolimie*. Działanie jest tutaj właściwie jego zaprzeczeniem, czyli rezygnacją z aktywności, której manifestacja w formie ośmiogodzinnego
pikniku odbyła się w samym administracyjno-betonowym sercu świętego miasta. Piknikowi na betonie towarzyszyło pełne słońce, temperatura osiągająca 40 °C oraz spojrzenia czterdziestu dwóch kamer
monitoringu. Podczas posiedzenia obowiązywało nas kilka reguł, jak: absolutna niemożliwość opuszczenia obozowiska, podtrzymywanie stabilnej atmosfery demotywacji, rezygnacja z celowości wykonywanych ruchów oraz spokojne trwanie przerywane studiami rysunkowymi z geometrii krajobrazu.
Dokumentacja
filmowa
posiedzenia
na
Safra
Square
zaprezentowana
została podczas wystawy Antropologia geometrii w CSW Znaki Czasu w Toruniu w 2015 roku.

______________

* Warsztaty Aesthetics and Bias zostały zorganizowane przez Adinę Bar-On we współpracy z polskimi uczelniami artystycznymi na przełomie 201314 roku.

Z.nierodzińska: Womanize the Achitecture, Widzę przyszłość lipcem objętą, filmy 8mm cz/b, 2014.

Do you have a reason to sit in the middle of the Safra Square or it is just the sun?
• Womanize the architecture
• active / passive
• Drink Americano in the promised land
• student / master
• exercise, exorcise but not move far from the camp
• be demotivated
• group / individual
• do not do anything with a define purpose
• draw or not draw
• specification

/ generalization

• eat a cucumber
• provide yourself with water
• sleep if you want
• stigmatize the place
• tell a story

Z.nierodzińska, K. Kubik: Womanize the Architecture, performance, Jerozolima 2014.

lecture performance

łączy teorię z formatem artystycznym, a w moim przypadku wykształcenie zdobyte w Polsce (studia na Wydziale Malarstwa) ze studiowaną w Berlinie (UdK) Sztuką w
Kontekście. Najbardziej w wykładzie performatywnym doceniam to, że pozwala mi na zabranie głosu. Dla
malarki wykształconej w duchu modernizmu mówienie nie jest rzeczą oczywistą. Podczas studiów w Polsce przygotowywana byłam raczej do wymownego milczenia. Studia w Berlinie nastawione były natomiast
na rozwijanie cech ekstrawertycznych, zgodnych z duchem neoliberalizmu, czyli ciągłą prezentacją samego siebie, nazywaną również strategią chodzącego CV. Z połączenia obu, z pominięciem cech CV, powstał
(u)twór lecture performance, który w moim przypadku jest opowiadaniem historii, np. o pracy sezonowej,
aborcji i samoorganizacji, którym towarzyszą rysunki, najczęściej wyświetlane za pomocą epidiaskopu.
Na sąsiedniej stronie znajduje się zdjęcie lecture performance Messenger wykonanego podczas wystawy Leopardisointing w grudniu 2015 roku w Akud Projektraum w Berlinie. Wystawa była wynikiem współpracy studentów_ek z UdK oraz Aalto University of Arts. Pomysł wydarzenia rozwijał się podczas
cotygodniowych połączeń impulsów sieci w chmurze kondesującej się pomiędzy Berlinem i Helsinkami. Messenger jest opowieścią o wystawie stworzoną ze szczątków rozmów, zdjęć i dźwięków, częściowo recytowanych, częściowo śpiewanych z zaznaczonymi szczytami intensywności opatrzonymi datą.

Z.nierodzińska: Messenger, performance i instalacja, Acud, Berlin 2015.

malarstwo

Obraz nigdy nie był dla mnie tylko obiektem, ale zapisem procesu, specyficznym rodzajem
myślenia opartym nie na języku, ale na reprezentacji, a właściwie jej dekonstrukcji, która jest w stanie pokazać to, co
nieobjęte nazwą. Milczenie, czyli granice medium języka, stają się tu punktem, z którego rozpoczyna się malowanie.
Malarstwem zajmowałam się głównie podczas studiów w Polsce. Wtedy, wydawało mi się, że daje mi
ono możliwość indywidualnej pracy, niezależnej od patriarchalnego środowiska akademii. Oczywiście było
to tylko złudzenie, gdyż schronienie jakie umożliwiała praca w studiu było spowodowane ogólnym poczuciem niezrozumienia dla tematów, którymi się zajmowałam, czyli feminizmu, queer, krytyki reprezentacji,
czy sztuki ciała. W Berlinie zdałam sobie sprawę, że moja introwertyczna postawa nie była wyborem, lecz
koniecznością. Na UdK temat feminizmu i queerowania reprezentacji nie przyprawiały nikogo o rumieniec.
To co w Polsce było odbierane jako prywatne tu od lat zajmowało miejsce w debacie publicznej. Poczułam
się u siebie. Malarstwo przestało być mi potrzebne, szukałam kontaktu, wymiany, nie izolacji. Malarstwo
zmieniłam na „lżejszy“ rysunek, który połączyłam z opowiadaniem historii, w języku, który dopiero poznawałam. Chęć otwartego mówienia o tym co dla mnie ważne powoli wypierała milczące medium. Nie jest
wykluczone, że w przyszłości jeszcze do niego wrócę, na razie jednak mówienie, wydaje mi się najlepszą bronią wobec władczego milczenia powracającego faszyzmu, w sztuce tak samo jak w każdej innej dziedzinie.

1. Z.nierodzińska: Bez słońca, 110/130 cm, akryl na płótnie, 2013.
2. ibidem: Odkrywanie powolności, 90/110cm, akryl na płótnie, 2011.

film

analogowy, rejestrowany na kamerze 8mm jest dla mnie przedłużeniem malarstwa, jego ruchomą
wersją. Ma w sobie sentymentalne ciepło łączone z wyobrażeniem przeszłości takiej, jaka mogłaby być. Jest estetycznym eskapizmem, światem na bocznych torach oficjalnej historii. Przebywanie w nim sprawia przyjemność, po dłuższym czasie powoduje jednak alienację. Film analogowy wolę traktować jak sen, który regeneruje,
ale z którego po kilku godzinach z chęcią się budzę. Za dnia użycie innych mediów wydaje się bardziej skuteczne.
Na kolejnej stronie znajduje się kadr z filmu Till, Tristan und Isolde wykonanego jako wizualizacja do muzyki Witolda Lustosławskiego, później ze zmienioną ścieżką dźwiękową prezentowanego na wystawie Miasto, którego nie było w galerii BWA w Jeleniej Górze. W filmie występuje aktor: Till Butterbach.

Z.nierodzińska: Till, Tristan und Isolde, 8 mm cz/b, transfer DVD, 2013.

