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4ZA*Grupa

Impulsem do stworzenia ZA*ZINu było poczucie, że dziś jest najbardziej 
odpowiedni moment na rozpoczęcie dyskusji dotyczącej doświadczenia 
migracji i pracy zawodowej osób pochodzących z zagranicy w polskim 
środowisku artystycznym. Od jakiegoś czasu czujemy, że powinniśmy 
zabrać głos w swojej sprawie, zacząć „mówić za siebie” w terminologii 
Gayatri Ch. Spivak. Idąc tropem jej rozważań jesteśmy zarówno tymi 
podporządkowanymi (Subalternami), jak i tymi, do których należy zadanie 
reprezentować daną grupę (artyst(k)ami/autor(k)ami tekstów i wystaw). 
My, ZA*Grupa, czyli - Vera, Yulia i Yuriy - pochodzimy z Białorusi i Ukrainy, 
z krajów, z którymi jest kojarzone zjawisko migracji zarobkowej do Polski. Tu 
warte są podkreślenia dwa szczególnie ważne dla nas wątki: po pierwsze, 
chcielibyśmy od razu zaznaczyć, że nie mamy na celu reprezentacji całej grupy 
migrantów i migrantek - skupiamy się na specyficznym gronie pracowniczek 
i pracowników kultury. Nasze doświadczenie jest bliższe innym polskim 
prekariuszkom i prekariuszom pracującym w polu sztuki, a nasza prekarna 
pozycja jest pewnego rodzaju pozycją uprzywilejowaną w stosunku do 
sytuacji migrantów i migrantek zarobkowych, nieposiadających kapitału 
symbolicznego i wykonujących pracę, która z założenia jest traktowana jako 
„gorsza”. Doświadczamy oczywiście wielu przejawów Polskiej gościnności 
i niegościnności, jednak nie możemy być miarodajnymi reprezentant(k)ami 
całego środowiska migrantów/-ek w Polsce. Po drugie, chcemy zaznaczyć, 
że mimo faktu, iż nasza grupa składa się z osób rosyjskojęzycznych, 
pojęcie “zagraniczni artyści i artystki” nie równa się rosyjskojęzyczności. 
Jest to szczególnie ważne również ze względu na niebezpieczeństwo 
stereotypowego postrzegania migrantów i migrantek w Polsce i wrzucenia 
wszystkich „do jednego worka”. 
Stworzyliśmy ankietę, między innymi w celu oszacowania tego, jak faktycznie 
wyglądają proporcje osób pochodzących zza najbliższych wschodnich granic 
Polski, w stosunku do osób pochodzących z innych regionów świata. Wszystkie 
osoby które wzięły udział w open call’u - w wyniku którego wybraliśmy 
10 projektów, które znalazły się w publikacji - poprosiliśmy o udzielenie 
odpowiedzi na kilka pytań dotyczących ich pochodzenia i doświadczenia 
pobytu w Polsce.
Zgodnie z naszymi przewidywaniami, większość zagranicznych artystek/-ów 
pochodzi z Ukrainy (37%) i Białorusi (18%). Warto jednak zaznaczyć, że 
jest to razem 55%, co oznacza, że druga połowa osób pochodzi spoza tych 
krajów. Wydaje się to szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę to, że 
widoczność takich osób w Polskim polu artystycznym jest jeszcze mniejsza 
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niż widoczność osób „ze wschodu”. Powodem może być spore zróżnicowanie 
krajów pochodzenia drugiej połowy respondentów/-ek. Poza Rosją (z której 
różnych regionów pochodzi 5 osób), Bangladeszem (2 osoby), Francją (2 
osoby) i Wielką Brytanią (2 osoby), mamy pojedynczą reprezentację z 18 
krajów: Argentyna, Azerbejdżan, Brazylia, Chińska Republika Ludowa, 
Czechy, Hiszpania, Indie, Irak, Japonia, Kazachstan, Kolumbia, Kostaryka, 
Królestwo Niderlandów, Makau, Meksyk, Mołdawia, Portugalia, USA.

Skąd pochodzisz? (65 odpowiedzi) 

Jeśli chodzi o zróżnicowanie wiekowe, zdecydowana większość artystów/-ek 
(74%) jest przed 35 rokiem życia, co zgodnie z wytycznymi wielu grantów i 
stypendiów pozwala określić ich jako młodych twórców i młodych twórczyń. 
Jest to interesujący wątek w zestawieniu z faktem, że większość respondentów/-
ek postrzega Polskę jako własny dom i ma zamiar zostać tu na dłużej lub 
na zawsze (o czym bardziej szczegółowo opowiemy poniżej). Oznacza to, że 
przy sprzyjających warunkach w przeciągu kilku następnych lat polskie pole 
artystyczne mogłoby przestać być tak bardzo monokulturowe, jak ma to miejsce 
obecnie. O tym, że Polska jest krajem, w którym zagraniczni artyści i artystki 
zatrzymują się raczej na dłużej, świadczy fakt, że większość respondentów/-ek 
(56%) mieszka tu od ponad 3 do 10 lat. Można też zaryzykować stwierdzenie, 
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że zjawisko artystycznej migracji do Polski jest zjawiskiem dość młodym: 
tylko 12% osób mieszka tu od ponad 10 lat. Warte uwagi jest też to, że 65% 
odpowiadających na pytania osób mieszka poza Warszawą, ale zdecydowana 
większość (90%) rezyduje w większych miastach posiadających infrastrukturę 
artystyczną i artystyczne uczelnie wyższe (Warszawa, Poznań, Wrocław, 
Kraków i Gdańsk).

Wiek (65 odpowiedzi)

Od ilu lat mieszkasz w Polsce? (66 odpowiedzi)
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W jakim mieście w Polsce mieszkasz? (65 odpowiedzi)

91% odpowiadających osób ma wykształcenie wyższe, przy czym 80% 
respondentów/-ek zdobyło je w Polsce. W tym kontekście interesujące jest 
to, że zdecydowana większość osób rozpoczęła swoją praktykę artystyczną 
będąc jeszcze w swoim kraju, co można interpretować dwojako. Po pierwsze, 
studia są dobrym sposobem na migrację - przebiega ona wówczas bardziej 
płynnie i pozwala na lepszą integrację w lokalnym środowisku. Po drugie, 
dla niektórych osób powodem przyjazdu do Polski może być chęć uzyskania 
lepszej, ale też tańszej niż w innych krajach edukacji artystycznej, a decyzja 
o pozostaniu/niepozostaniu w Polsce przychodzi dopiero po ukończeniu uczelni.

Wykształcenie (66 odpowiedzi)

7



8

Czy studiowałeś/-aś w Polsce?

Kiedy rozpocząłeś/-aś swoją praktykę artystyczną? (66 odpowiedzi)

Większość z naszych respondentów/-ek bierze czynny udział w polskim życiu 
kulturalnym. Zastanawiający jest jednak fakt, że łącznie ponad 50% osób nie 
miało w Polsce wystaw indywidualnych (32%) albo nawet nie brało udziału w 
wystawach grupowych (20%). Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy przyczyną 
jest wczesny etap kariery, czy wykluczenie z powodu pochodzenia. Możemy 
jednak zestawić te dane z wynikami badania prowadzonego wśród studentów 
i studentek polskich uczelni artystycznych przez Fundację Sztuki Polskiej 
ING, które wskazują na to, że nawet wśród studentów / studentek aktywność 
wystawiennicza jest bardzo wysoka: ponad 82% studentów deklaruje, że 
bierze udział w wystawach (Artysta – Zawodowiec 2019 – Raport z badania: 
https://ingart.pl/pl/materialy/artystazawo). W tym kontekście wyniki naszej 
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74% - Przed wyjazdem ze swojego kraju, 26% - Po przyjeździe do Polski
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ankiety są dość niepokojące, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że większość 
respondentów/-ek ma już za sobą ukończone studia.

Czy uczestniczysz w wystawach w Polsce? (66 odpowiedzi)

Zadaliśmy też kilka pytań, na które odpowiedzi można było wpisać w formie 
otwartej. Pierwsze z nich brzmiało: "Z jakimi problemami/wyzwaniami borykasz 
się w Polsce?" Część osób w swoich odpowiedziach wymieniało wyzwania 
dotyczące szeroko pojętego doświadczenia migracji: ksenofobia i nacjonalizm, 
problemy z uzyskaniem pozwolenia na pobyt czasowy/stały i bariera 
językowa, a także poczucie bycia odrzuconym, niedopasowania do kontekstu 
i dyskryminacji. Często wymieniane są też inne problemy, związane z życiem we 
współczesnej Polsce i doświadczane także przez Polki / Polaków, tj.: ograniczane 
prawa osób LGBTQ+, prawa kobiet, mocne wpływy kleru, hipokryzja władz, 
monoetniczność i monoreligijność, konserwatyzm społeczeństwa, naginanie 
narracji historycznych, „śmieciowe” warunki zatrudnienia w kulturze i sztuce.
Szczególnie interesujące w kontekście naszej publikacji są odpowiedzi 
dotyczące środowiska stricte artystycznego: wiele razy padło stwierdzenie, że 
lokalne środowisko twórcze jest zamknięte na innych, został też wspomniany 
problem samo-egzotyfikacji, czyli dyktowanej rynkiem i oczekiwaniami innych 
konieczności tworzenia prac o swojej „inności”. Wachlarz odpowiedzi na pytanie: 
„Jakie zalety życia w Polsce dostrzegasz?” był bardzo różnorodny. Część 
z nich wygląda wręcz sielankowo, ale po chwili namysłu staje się jasne, że 
to właśnie drobne rzeczy stanowią codzienną rzeczywistość życia w danym 
kraju i powód dla pozostawania w nim; to jest też to, co będąc migrantem/-
tką jest po prostu łatwiej dostrzec. Wymienione plusy: wolność, stabilna 
sytuacja ekonomiczna, swoboda wypowiedzi, bezpieczeństwo, możliwości 
rozwoju zawodowego, możliwość zdobycia doświadczenia, wysoki poziom 

44% - Tak, w wystawach grupowych i indywidualnych,
 32% - Tak, w wystawach grupowych, 4% - Tak, miałem/-am wystawy indywidualne, 20% - Na razie nie
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edukacji artystycznej, ludzie, kultura i młodzież, infrastruktura, poziom życia, 
spora ilość instytucji artystycznych, łatwość podróżowania z Polski do innych 
krajów Unii Europejskiej, bliskość do Berlina, piękna natura i krajobraz wiejski 
(powtarza się kilka razy) oraz góry, możliwość znalezienia dofinansowania na 
projekty artystyczne, możliwość działań aktywistycznych, decentralizacja kraju, 
możliwość utrzymywania się pracując w branży artystycznej / kreatywnej, 
instytuty demokratyczne, wysoki poziom debat publicznych, koszty życia 
w stosunku do innych państw UE.

Pozwolimy sobie przywołać tu kilka z tych odpowiedzi z zachowaniem języka 
i pisowni autorskiej:

„Kocham Polskę i swoje życie tutaj. Chciałabym mieć możliwość 
nie bać się ciągle o dokumenty i spokojnie tworzyć tutaj”

“I see many young artists who are working hard to create positive 
change and diverse representation. This gives me hope for the future”

“Tramwaje za kasę z Unii, co jadą po równych torach tudzież trochę 
przyjaźniejsza infrastruktura. Jakieś mgliste perspektywy "lepszego 
życia kiedyś tam w przyszłości"”

“Geographical accessibility to art and cultural events in Europe. 
Safety (reduced criminality). Less expensive than other European 
economies. Not that economically polarized society”

“I feel there is no one specific style in Polish contemporary art, which 
is good because of the openness. and with the rich history of Poland, 
it inspired me in many ways when it comes to artistic practices”

“Po prostu lubię żyć tu. Polacy są dobrym, silnym i pracowitym 
narodem, który nie chce uwierzyć we własną wielkość, tylko próbuje 
zszyć sobie inną wielkość według miary nieznanej im samym. Polaków 
szanują i wielbią na całym świecie za piękną kulturę protestu, za 
rewolucyjną sztukę, za otwartość do współpracy”

„Czuję się tu dużo bardziej zintegrowaną z różnymi środowiskami. 
W Kijowie byłam dziennikarką, a 90 procent moich przyjaciół, to 
byli różnego rodzaju Ukraińscy artyści. W Warszawie obracam się 
w towarzystwie międzynarodowym i jestem tym, kim chcę mi się być 
w danej chwili (fotografką, kuratorką, Vj - em, lalkarką). Ilość projektów 
w których wzięłam udział w Polsce przekroczyła wszystkie moje 
oczekiwania, ale nadal pracuję nad tym by być bardziej widoczną”
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Dla wielu respondentów/-ek Polska jest krajem, w którym rozpoczęło się 
ich życie dorosłe, podkreślają oni/one ten fakt w swoich odpowiedziach, 
ponieważ wpływa to na ich odbiór kraju, sentyment z nim związany i poczucie 
wdzięczności. Ostatnim interesującym nas zagadnieniem było: 

Czy Polska jest krajem, z którym czujesz się związany/-a? 
(66 odpowiedzi)

Daliśmy możliwość rozbudowania tej odpowiedzi, wiele osób pisało, że 
chciałaby być związana i z Polską i z krajem swojego pochodzenia, ale mieć też 
możliwość przebywania w innych miejscach – co brzmi jak zupełnie naturalna 
odpowiedź szczególnie dla przedstawicielek/-i pola sztuki. Jednoznaczna 
odpowiedź „nie” padła tylko 2 razy. Jako powód niechęci życia w Polsce 
albo pozostania tu w przyszłości są podawane przyczyny „niebycia tu mile 
widzianym/-ą” lub: brak możliwości rozwoju zawodowego, wąskie spektrum 
możliwości dla osób spoza polskiego świata sztuki, brak możliwości ubiegania 
się o stypendia, granty, dotacje na projekty i znalezienia pracy w środowisku 
artystycznym, a także bardzo skomplikowany proces dotyczący ubiegania się 
o dokumenty legalizujące pobyt w Polsce. 

(Wykresy: Yui Akiyama)

47% - Tak, czuję, że jest to mój dom i tu chcę mieszkać,
 17% - Tak, ale w przyszłości chciał(a)bym wrócić do kraju, z którego pochodzę,

 29% - Tak, ale w przyszłości chcę wyjechać do innego kraju , 4% - Trudno powiedzieć, 3% - Nie
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Ala Savashevich
Poza. Pozycja. Sposób 
2019, wideo, 57 s. 
buty, metal
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Cristina Ferreira
Obce Ciało 
2019, performans, ok. 20 min
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Katya Shadkovska
Peace Love & Antyfaszyzm
2011-2020, instalacja wideo / fotograficzna
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Xue Jiang
Day dream
2020, projekt fotograficzny
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Sergey Shabohin
We are Stern Consumers of Cultural Revolutions
od 2012, projekt multimedialny
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Veronicami
Projekt Dłoń
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Marta Romankiv
Imigrant, Take a Vote!
2020, happening
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Boba-group
Stop Homofobia
2018, akcja
foto dokumentacja



41Boba-group



42Boba-group



43Boba-group



44

Yui Akiyama
[Nie mów do mnie po angielsku]
(z cyklu Dziennik Uraz)
2020, rysunki, dziennik, prowadzony na Instagramie Stories
(@racchimo)
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Diego Gutierrez-Valladares
Making Milpa
2020, projekt interdyscyplinarny
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O akulturacji, dehomogenizacji, O akulturacji, dehomogenizacji, 
płynnej tożsamości i społeczeństwie płynnej tożsamości i społeczeństwie 

post-migracyjnympost-migracyjnym

Yuriy Biley, Yulia Krivich i Vera ZalutskayaYuriy Biley, Yulia Krivich i Vera Zalutskaya
w rozmowie z Joanną Warsząw rozmowie z Joanną Warszą

NIE JESTEŚMY POLKAMI, 
ALE ZASYMILOWANYMI 

NOWYMI OBYWATELKAMI 
TEGO KRAJU 

WYWIAD
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JW: Zacznę od pytania o niewidzialność. Kiedy rozpoczynamy 
tę rozmowę, cały Mińsk – wręcz cała Białoruś – wyszła na ulicę 
w proteście przeciw prezydentowi Łukaszence. Pokojowe protesty 
i konieczność zmiany uczyniły ją na chwilę widzialną dla świata. 
Chciałabym zapytać was jako Białorusinki, Ukrainki i Ukraińca 
mieszkających i pracujących w Polsce, o doświadczenie widzialności 
i niewidzialności, zarówno w sferze prywatnej jak i publicznej.

VZ: Dobrze, że nawiązujesz do sytuacji związanej z protestami. Pochodzę 
z Białorusi i mimo, że mieszkam w Polsce od jedenastu lat nigdy nie 
czułam takiego zainteresowania sobą w środowisku artystycznym jak 
teraz. Przejawia się ono w różny sposób: ktoś pisze słowa wsparcia, ktoś 
zaprasza do zorganizowania spotkania czy nagrania podcastu na temat 
sytuacji w Białorusi. Każdy gest się liczy, jednak nie mam złudzeń i wiem, 
że jest to sytuacja wyjątkowa i ograniczona czasowo. Protesty trwają już od 
kilku tygodni i tak naprawdę tylko się nasilają, a media powoli zapominają 
o Białorusi, tak samo jak zapomniały o Ukrainie.

YK: Mogę powiedzieć, że to samo miało miejsce podczas Majdanu w 2014 
roku, w czasie aneksji Krymu i wojny w Donbasie. Cały świat zwrócił uwagę 
na Ukrainę i nagle pojawiła się ona na mapie politycznej i kulturowej. Polska 
czy kraje Bałtyckie, przez to że są bliższe, były bardziej zaangażowane 
w to co się działo w Ukrainie i też odczuwałam mega wsparcie. Co więcej 
wtedy też zaczęła się moda na tak zwany post soviet chic w kulturze 
masowej. Teraz chociaż wojna i okupacja w Ukrainie nadal trwa, konflikt 
jest zamrożony, temat zniknął z mediów, wszyscy się przyzwyczaili do 
status quo. Wydaje mi się natomiast, że dziś media zachodnie są mniej 
zaangażowane w naświetlanie sytuacji w Białorusi. A co do mody, trendu 
kulturowego i turyzmu – ten proces zaczyna się od zjawiska turystyki do 
stref wojennych. Popłynęło tam wielu artystów, fotografów, którzy robili 
projekty o wojnie (w Ukrainie), zdobywali nagrody, natomiast ja reagowałam 
na to dość sceptycznie i krytycznie. Z tym, że w Polsce jestem postrzegana 
zawsze jako Ukrainka, akurat nie mam większego problemu, choć myślę, 
że gdyby mieszkało tu więcej narodowości, to sytuacja byłaby bardziej 
komfortowa. Być Ukrainką w Polsce to nie jest to samo, co być Niemką 
albo Amerykanką i nie chodzi bynajmniej o historyczne powiązanie, tylko 
o obecną asymetrię ekonomiczną między tymi dwoma krajami. Nigdy nie 
zapomnę sytuacji, kiedy w jakimś towarzystwie powiedziałam, że jestem z 
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Ukrainy, i ktoś wypalił, że w jakimś serialu na TVP jest taka postać Ukrainki-
sprzątaczki. I że niektórzy określają wręcz osoby sprzątające jako Ukrainki. 
Nie miałam o tym pojęcia.

YB: Ja nie czuję się niewidzialny. Wręcz przeciwnie. Czuję się wręcz nazbyt 
widzialny poprzez swoje pochodzenie i akcent, który przeszkadza wielu 
osobom w przestrzeni publicznej. Jednocześnie w strefie prywatnej czuję 
się normalnie, zwyczajnie, «na miejscu» w otoczeniu nowych znajomych 
oraz nowej rodziny. Czuję się tak jak chciałbym czuć. 

JW: Wasz ZIN-projekt nazywa się Artystki/Artyści z zagranicy. 
Ta zagranica w tytule mnie zastanawia, trochę tak jakby piętno bycia 
spoza wisiało nad wami zawsze. Jesteście przecież jednocześnie 
Warszawiankami, Wrocławianinem, i w pewnym sensie też nowymi 
Pol(a)kami tylko mówiącymi wieloma językami jednocześnie, 
w pewnym sensie bogatszymi kulturowo o doświadczenie migracji 
i akulturacji. Jak rozumiecie pojęcie zagranicy, jakich doświadczeń 
szukacie w tym projekcie i jak się to odnosi do waszej egzystencji, 
która nieodwracalnie zmienia polski homogeniczny pejzaż?

YB: Skupiłbym się raczej na podtytule czyli «mieszkający w Polsce». Obecnie 
toczy się dyskusja wokół tożsamości i miejsca imigrantek / imigrantów 
w polskim pejzażu. Podkreśla ona miejsce, w którym funkcjonujemy. 
Jesteśmy tylko na początku długiej drogi, na końcu której, mam nadzieję, 
będziemy mieć te same prawa i możliwości co osoby z polskim paszportem, 
lub przynajmniej poczucie, że jesteśmy tu mile widziani. Przy tym wszystkim 
wiem, że zawsze będziemy zza granicy, ale też będziemy tam gdzie chcemy 
być. Sytuujemy ten dyskurs lokalnie, w środowisku artystycznym, bo te 
narracje i wyzwania są nam bliższe. Nie czuje się Polakiem, ale czuję 
odpowiedzialność za to co tu robię i za to co mogę zmienić. A z Ukrainy 
pochodzić będę zawsze choć sam tego nie wybrałem.

YK: Długo szukaliśmy nazwy naszego ZINu. Nie wiedzieliśmy jak go 
nazwać, bo termin migrant też ma negatywne konotacje, choć my nadal 
jesteśmy mimo wszystko migrantkami i chyba będziemy nimi na zawsze. 
Termin “zagraniczne” wydawał się nam mniej negatywnie nacechowany 
i jakoś bardziej ogólny. Nasz projekt wynika z pytania, które zadajemy 
sobie same: Kim tak naprawdę jesteśmy i czy musimy się w jakikolwiek 
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sposób określać? Termin "artystki i artyści zagraniczni" był rozwiązaniem 
prostym i może dosłownym, ale też zarysowaniem tematu. Oczywiście, że 
jesteśmy Warszawiankami, ale nie jestem pewna, czy do końca czujemy 
się Polkami. Właśnie o tym chcemy mówić: nie jesteśmy Polkami, ale 
jesteśmy zasymilowanymi nowymi obywatelkami tego kraju. 

VZ: Tożsamość przede wszystkim jest lokalna, obecnie jestem chyba 
bardziej Warszawianką niż Białorusinką czy Polką. Ważna jest dla nas 
możliwość wyboru i brak konieczności wiecznego określania się. Wydaje 
mi się, że doświadczenie bycia tu i teraz, działanie na rzecz lokalności jest 
o wiele ważniejsze niż wielkie słowa, jak Polka, Białorusinka, Ukrainka. 
Jasne, że każdy z nas gdzieś się wychował i nigdy się od tego nie 
odłączy. My z Yulią obydwie zresztą skończyłyśmy w Polsce studia, i to 
nas oczywiście bardzo ukształtowało. Ja na przykład nie potrafiłabym 
załatwić jakichś najprostszych spraw w kraju, z którego pochodzę. Bycie 
Polką oznacza więc też dla mnie umiejętność życia tu, rozumienia ludzi, 
pójścia do urzędu, czego nie potrafiłabym zrobić w Białorusi. Czuję się 
przesiąknięta informacją, kulturą, sztuką lokalną, to tutaj jestem na bieżąco. 
Jednocześnie jesteśmy migrantkami i mimo wszystko to doświadczenie 
jest najsilniejsze ze wszystkich. Kiedyś Joanna wspomniałaś o idei płynnej, 
wielowarstwowej tożsamości i to faktycznie jest chyba najlepsze określenie 
na to jak się czujemy. Jak mi ktoś zadaje pytanie o to kim jestem, to czuję 
w sobie bunt, nie chcę się określać, i jakoś tak się wykręcę, że nie muszę 
odpowiadać na to pytanie. Funkcjonuję w różnych kontekstach równolegle, 
a jednocześnie jestem z nich trochę wyłączona. Nie jest to na pewno ani 
pełne doświadczenie “bycia Polką”, cokolwiek to znaczy, ani Białorusinką, 
bo nie mieszkam już tam od ponad dziesięciu lat. Ta płynna tożsamość 
jest dla mnie związana z możliwością bycia po prostu w Europie.

JW: Jamajsko-brytyjski antropolog kultury i jeden z twórców 
kulturoznawstwa Stuart Hall określa się jako “familiar stranger” 
znajomy i obcy jednocześnie, tak na Jamajce, skąd pochodzi jak i w 
Anglii do której pojechał na studia i osiadł. W swojej autobiografii 
pod tym samym tytułem opisuje jak twórcze może być to ciągłe 
wyalienowanie, funkcjonowanie wewnątrz ale i poza tymi dwoma 
kulturami, w stanie ciągłej ontologicznej bezdomności. Przy pewnej 
dozie optymizmu oraz wytrzymałości na dyskryminację oraz patrzenie 
na nią w sposób bardziej systemowy, a nie personalny okazuje się że 
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taki szpagat międzykulturowy umożliwia wyostrzone spojrzenie na 
obydwie kultury. Wasza płynna tożsamość to także siła i dobry grunt 
do pracy aktywistycznej, krytycznej i symbolicznej w obu kulturach, 
a do tego dochodzi też tożsamość europejska. Czy takowa istnieje? 
Chyba wciąż bardziej w biurokracji niż w sferze symbolicznej.

VZ: Kiedy przyjeżdżamy, tak, jak my z Yulią i Yurą zza Wschodniej granicy, 
to przyjazd do Polski oznacza dla nas przyjazd do Europy. I to dołączenie do 
większego kontekstu jest bardzo ważne. Mam na myśli to, że przekroczenie 
granicy UE oznacza (mimo aparatu biurokratycznego) ułatwienie życia. 
Obecnie jestem świadoma dyskusji, dotyczących Europy, jej granic, 
wewnętrznych podziałów, nierównej dynamiki w relacjach pomiędzy 
poszczególnymi krajami etc., ale kiedy jako osiemnastolatka przekraczałam 
polską granicę z zamiarem zamieszkania tu na stałe myślałam tylko o tym, 
że będę miała wykształcenie i dokumenty uznawane w Unii Europejskiej, i że 
ułatwi mi to życie. Później oczywiście pochłonęła mnie “polskość” próbując 
zaistnieć i znaleźć tu dla siebie miejsce musiałam skupić się bardziej na 
narracjach i kontekście danego kraju. Ostatnio coraz częściej jednak wracam 
myślami do tej swojej pierwotnej idei europejskości jako przywileju. Myśląc 
o problemach lokalnych w oderwaniu od szerszego kontekstu, skupiając 
się tylko na tym, co się dzieje w Polsce bardzo łatwo zapomnieć o tym, 
że możliwość bycia w tym kraju już jest wielkim przywilejem, który ktoś 
ma od urodzenia, a ktoś inny na niego “zapracowuje”. 

YB: Zgadzam się, że wewnątrz Unii tożsamość europejska istnieje bardziej 
w biurokracji. Natomiast poza Unią, bardziej w sferze symbolicznej. My 
jesteśmy wewnątrz i ciężko na siebie spojrzeć z dystansem. Mogę dodać, 
że zawsze czułem się Europejczykiem, i nie dlatego, że mieszkam w EU, 
ale ponieważ pochodzę z Zakarpacia, wielokulturowego regionu, które ma 
obecnie cztery granice z krajami Unii, przenika się z nimi i dzieli historię. 

JW: Przewrotne i dziwne jest to, że przecież wiekszosc Polek i 
Polaków urodzonych tak jak ja w latach 70. czy nawet 80. pamięta 
jeszcze poczucie wstydu przy odpowiedzi na pytanie o narodowość 
podczas wycieczek na Zachód. Ten wstyd wynikał właśnie z asymetrii 
ekonomicznej, oraz faktu, że wiele osób do pomocy domowej 
pochodziło właśnie z Polski. Tym bardziej powinniśmy być na to 
wyczuleni i empatycznie nie powielać takich wzorców, a jest chyba 
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jednak na odwrót. Dobrobyt wspomaga amnezję. Doświadczenie 
migracji działa jakby w jedną stronę.

VZ: Jako ZA*Grupa chcemy właśnie problematyzować doświadczenie 
migracji do Polski, życie tutaj i działanie w polu artystycznym. Podział na 
narodowości albo skupienie się na grupie „rosyjskojęzycznych” emigrantów 
interesuje nas najmniej. Nie chcemy o tym mówić w kategoriach wyłącznie 
negatywnych, bo wydaje mi się, że jeśli któraś osoba ma determinację do 
pracy np. w polu sztuki i robi ciekawe rzeczy to pewnie wcześniej czy później 
poradzi sobie i zostanie zauważona. Problem jest bardziej systemowy. 
Monokulturowa większość w Polsce dalej nie zdaje sobie sprawy z tego, jak 
wiele osób zza granicy tu mieszka i dlatego też wciąż jesteśmy postrzegani 
jako ktoś spoza, mimo że wielu z nas kończy tu studia, asymiluje się, 
pracuje, płaci podatki etc. Przyczyniamy się do polskiej kultury tak samo, 
jak Polacy, a do tego mamy szerszy kąt widzenia oraz inne doświadczenia. 
Brak wiedzy i zainteresowania tematem powoduje raczej to, że jesteśmy 
postrzegani bardzo stereotypowo, wszyscy spychani do tego samego 
worka – dzielimy ze sobą brak widoczności i brak podmiotowości. 

JW: Polska demografia zmienia się niepowtarzalnie. Bez nowych 
obywateli kraj bardzo szybko się zestarzeje, a ekonomicznie wręcz 
nie przeżyje. Jednak popełnia się te same błędy, które popełniali 
np. Niemcy w latach 70., traktując społeczność napływową 
jako chwilowych przybyszy, którzy kiedyś wrócą do domu, ; tzw. 
gastarbeiterów. Patrząc na trudne doświadczenia akulturacji na 
Zachodzie, i na to, jakie błędy jakie tam popełniono, jak widzielibyście 
bardziej optymistyczną wersję tych procesów?

YK: Mam poczucie, że odpowiedź tkwi w zależnościach politycznych 
i ekonomicznych oraz arkanach polityki integracyjnej, a na ten temat 
nie mam wystarczającej wiedzy. Jednak intuicyjnie czuję, co mogłoby 
umożliwić zapobieganie niektórym błędom. Po pierwsze, oddawanie głosu 
migrantom/migrantkom i nie tylko głosu wyborczego, ale też sprawczości w 
inicjatywach, projektach społecznych czy artystycznych, które ich dotyczą. 
A nie mówić za nich, jak to często ma miejsce. Oczywiście, jest dużo super 
inicjatyw, związanych z uchodźcami, migrantami i z innymi grupami, ale 
najczęściej, i nawet lewica popełnia ten błąd, ktoś inny zaczyna mówić za 
nich. Te mechanizmy trzeba odwracać. Dobrym przykładem jest projekt 
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Marty Romankiv, która proponuje, aby migranci i migrantki, szczęśliwi 
posiadacze Karty Stałego Pobytu w Polsce lub ci, którzy mieszkają tu 
ponad pięć lat, mieli prawo głosu. Nierealne ale jednak warte przemyślenia. 
To naprawdę byłby moment przełomowy dla tego kraju, a dla migrantów 
kolejny powód do integracji i refleksji na temat swojej bieżącej sytuacji. 

VZ: Zadałaś ciekawe pytanie o to, kto jest społecznością tymczasową/
napływową, a kto nie. Zawsze kiedy spotykam się z dyskryminacją myślę: 
Czy wy naprawdę sądzicie, że to jest jakiś chwilowy problem? Że ludzie, 
którzy tutaj przyjechali, zdobyli tu dokumenty, edukację, i to często za 
pieniądze publiczne, po prostu sobie tak łatwo wrócą do domu (lub pojadą 
dalej na Zachód?). Większość młodych osób planuje tu zostać, a ci, którzy 
się już zadomowili ściągają swoje rodziny czy rodziców, z myślą żeby 
zostać na stałe. Ci ludzie płacą w Polsce podatki, integrują się, znają 
język. Pojawiła się więc taka nowa społeczność, choć często nie są ze 
sobą zintegrowani, bo raczej integrują się ze społeczeństwem polskim. 
Poza kilkoma wyjątkami, którymi są takie miejscowości, jak na przykład 
podwarszawska Wólka Kossowska, zamieszkiwana przez społeczność 
wietnamską, nie ma w Polsce takich jakichś odosobnionych miejsc, dzielnic 
migrantów, są oni rozproszeni i tak naprawdę niewidoczni. Myślę, że 
to można by było bardzo łatwo podchwycić i pozwolić tym ludziom na 
poziomie ustawowym, formalnym jeszcze bardziej się integrować, a nie 
zawsze tak się dzieje. Bardzo mnie niepokoi to, że w Polsce są tendencje 
do tego, żeby każdą grupę mniejszościową utożsamiać z jakimś złem.

YB: W najbardziej optymistycznej wizji, wręcz idealistycznej, widzę 
systemowe rozwiązania, które pozwolą uniknąć błędów Zachodu. Chodzi 
mi o to, żeby w świadomości społecznej zmienić pojęcie «tymczasowość» 
na «stałość». Jeżeli nawet mówimy o tymczasowych imigrantach, to oni 
też tak naprawdę w równym stopniu budują kraj.

YK: Obecnie trwa nagonka na społeczność LGBTQ+, ja tylko siedzę 
i czekam kiedy kolejną ofiarą zostaną migranci. Tendencja poszukiwania 
wrogów w tym kraju trwa już od jakiegoś czasu.

JW: Od jakiegoś czasu? Niestety od dekad jeśli nie od wieków. 
Niedawno, trochę z opóźnieniem, przeczytałam autobiograficzną 
książkę Macieja Zaremby-Bielawskiego Dom z Dwiema Wieżami, 
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m.in haniebnych wilczych biletach dla społeczności żydowskiej 
w 1968 roku. Tym bardziej zdałam sobie sprawę, że dopóki w szkołach 
będziemy się uczyć tylko o własnych dokonaniach i permanentnych 
cierpieniach, ale nie przede wszystkim o błędach, zaniechaniach 
i słabościach, tak długo dyskryminacja, ksenofobia, fantazmatyczna 
produkcja wroga będzie przybierać nowe formy. Zaremba wspominał 
też o kategorii wstydu jako kryterium. Wstyd jest kryterium 
przynależności. Nie wstydzę się np. za rządy Słowacji... ale za to co 
dzieje się w Polsce, w Niemczech gdzie mieszkam od dziesięciu lat 
czy w Szwecji, gdzie od pięciu lat pracuję – za to mogę się wstydzić, 
a więc i z tym identyfikować. A jak jest u was z poczuciem wstydu?

YB: Jest mi wstyd za Ukrainę i jest mi wstyd za Polskę. W różnych momentach 
w różnym stopniu. Kocham je i szanuję za różne rzeczy. Ostatnio czuję 
wstyd za to jak w Polsce traktuje się społeczność LGBTQ+, emigrantki/ 
emigrantów, uchodźczynie / uchodźców, ludzi z innym odcieniem skóry 
i ludzi innej wiary. W jednym z ostatnich moich projektów «Archiwum 
gościnności» podejmuje temat ksenofobii. Przeprowadzam wywiady 
z docelowymi odbiorcami «gościnności» - gośćmi / innymi z pochodzenia, 
wyglądu, sposobu mówienia i kultury. Gościnność jest częścią tożsamości 
oraz kultury wielu państw i narodów. Zazwyczaj to pojęcie traktowane 
jest jak coś pozytywnego, jako powód do dumy. Często za tą dumą kryje 
się niedomówiona przemocowość i tokenizacja. 

YK: Wroga trzeba sobie wymyślić. Na początku wrogami byli uchodźcy, 
choć w rzeczywistości uchodźców w Polsce było bardzo mało, nawet ci, 
którzy ubiegali się o azyl albo o status uchodźcy z Ukrainy po Donbasie 
bardzo rzadko go uzyskiwali. Natomiast migranci stają się kolejnym wrogiem 
w narodowej retoryce. Boję się, że za chwilę będzie to dotyczyć nas, choć 
mamy ten sam kolor skóry, podobny background. 

VZ: Nie wiem, czy czuję wstyd za jakiekolwiek państwo, jeśli już, to raczej 
za siebie. Z jednej strony nie mam czego się wstydzić, na pewno nigdy nie 
miałam problemu ze swoim pochodzeniem, uwielbiam wręcz zapraszać ludzi 
do siebie, do Grodna czy do Mińska, bo ludzie zwykle zakładają z nieznanego 
mi powodu, że tam jest o wiele gorzej, niż jest faktycznie. Cieszę się, że 
mogę pomóc w przełamywaniu stereotypów nie robiąc nic specjalnego. 
W Polsce jednak często muszę udowadniać ludziom, że właśnie nie mam 
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czego się wstydzić, że nie jestem gorsza, mniej kompetentna, że też mam 
doświadczenie, które zdobywałam gdzie indziej, że mam kontakty w innych 
krajach. No i przez moje wschodnie nazwisko powielam stereotyp, próbuję 
coś udowadniać, albo odwrotnie robię się zbyt pasywna i obojętna, wściekam 
się jak ktoś powtarza stereotypy, pyta o głupoty. Tak naprawdę wstydzę się 
za swój wstyd, którego nie chciałabym już mieć. Wracając do gastarbajterów. 
To określenie w polskim kontekście jest śmieszne. Ostatnio poznałam też 
termin ekspat. Ekspat to ktoś taki jak gastarbajter, tylko pozytywne, ktoś 
kto ma dobre kwalifikacje i przyjeżdża na chwilę pracować, najczęściej 
z “zamożnych” krajów, wysłany przez swoją firmę. Ekspaci to faktycznie 
osoby, które nie mają potrzeby, żeby tu zostać ani uczyć się języka. A z kolei 
ci, którzy przyjeżdżają z krajów o gorszej sytuacji ekonomicznej, nie chodzi 
tu tylko o Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, ale np. przybysze z Ameryki 
Południowej, mają straszne problemy z dostaniem dokumentów, o wiele 
gorsze niż my. Oni też kończą studia, dostają pracę, też starają się jakoś 
uczyć języka, więc idea powrotu do domu jest mało aktualna. Nie chodzi 
mi nawet o jakieś państwowe programy asymilacji, chodzi o coś dużo 
bardziej groźnego: to są zasymilowane osoby, które po prostu są dalej 
postrzegane jako te inne, gorsze. Dalej się nie dostrzega, że takie osoby 
w Polsce dokonały bardzo wiele i bardzo dużo je to kosztowało żeby się 
włączyć do kontekstu, lub nauczyć języka, a w rachunku ekonomicznym 
są tu niezbędne. Jak więc wciąż można postrzegać je jako obce i zamykać 
oczy na to że taki jest stan rzeczy i rzeczywistość...

JW: Na szczęście następuje nieuchronna dehomogenizacja. Zawsze 
w Polsce przeszkadzał mi jedyny uznawany punkt widzenia – 
polonocentryzm. Kiedy np. do Warszawy przyjeżdża jakiś znany gość 
zagraniczny, pisarka lub artystka, symptomatyczne jest to jak bardzo 
musi najpierw pochwalić gospodarzy, powiedzieć jak tu jest niezwykle, 
jak ciekawie, jak nietypowo czy coś w tym rodzaju. To jest niestety 
dowód niedojrzałości i wiecznej potrzeby potwierdzania się w lustrze 
Innego, najczęściej kogoś z Zachodu. Oprócz asymetrii ekonomicznej, 
obecny stan rzeczy jest głębiej zakorzeniony w podwójnej i sprzecznej 
mentalności kolonizowanego i kolonizatora. W szpagacie po pierwsze 
samo-kolonizacji objawiającej się ciągłą potrzebą dowartościowania 
i umocnienie swojej pozycji, też poprzez szukanie wrogów (co ustawicznie 
i nieudolnie próbuje robić PiS), a jednocześnie wypartą przeszłością 
kolonizatora niosącego kaganek oświaty i cywilizacji na wschód. 
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Te sprzeczności oraz dylematy kulturowe dotyczą oczywiście też 
tego jak traktowane są przybyszki i przybysze z Białorusi czy Ukrainy. 
Wciąż głównie w sposób protekcjonalny, wręcz po macoszemu, jako 
młodsi bracia, kuzynki zza wschodniej granicy, z tak zwanych kresów 
– określenia zresztą brutalnie kolonialnego. Takie osoby i projekty jak 
wasz pomagają większości zrozumieć, dostrzec, przeżyć te procesy 
i przemielić materiał tożsamościowy. Wasza wiedza jest usytuowana 
jak powiedziałaby Donna Haraway, jest przeżyta i osadzona i dlatego 
tak ważne jest żebyście działały i mówiły to wszystko głośno. Polska 
się zmienia i paradoksalnie powraca do swych zmitologizowanyh 
wielokulturowych korzeni ale w innej formie. Jakiej wielokulturowości 
życzycie sobie od waszego projektu? 

VZ: Jeden z najważniejszych wątków o którym cały czas rozmawiamy to 
niebezpieczeństwo uogólnienia podczas mówienia o grupie migrantów 
i migrantek, artystów i artystek z zagranicy w Polsce. Boimy się wpędzić 
osoby, o których mówimy, do getta, ale właśnie dlatego staraliśmy się wybrać 
jak najróżniejsze projekty i pokazać różne punkty widzenia, bo chodzi nam 
przede wszystkim o to, że to, że ktoś jest w Polsce migrantem nie oznacza 
automatycznie, że jest rosyjskojęzyczny. Nawet jeśli doświadczyliśmy jakiejś 
wspólnej traumy, dotyczącej emigracji i próby integracji w Polsce, mamy 
za sobą jakieś trudne doświadczenia, o których nie da się milczeć, no to 
jednak ta trauma nie musi być jedynym tematem naszej twórczości. Nam 
chodzi raczej o pokazanie różnorodności, kalejdoskopowości, dynamiki 
powiązań i mnogości układów, ale to na pewno zadanie na wyrost, ZIN 
to dopiero początek. 

YK: Ja stawiam sobie też bardziej abstrakcyjny cel. Zacznę od tego, że 
postrzegam Polskę od jakiegoś czasu jako swój dom. W pewnym momencie 
pojawiło się we mnie takie uczucie, że ten dom chciałabym ulepszyć. Cel, 
który stawiam nie tylko dla ZINu, to realna pomóc, realne wsparcie dla 
artystów z innych krajów, np. w formie stypendium przyznawanego raz do 
roku dla artysty/artystki zagranicznej mieszkającej tutaj. W obecnej sytuacji 
COVID-owej w Polsce ten pomysł wydaje się jednocześnie realistyczny 
i nierealistyczny. Kiedy zrobiłam akcję “W Ukrainie”, dostałam też od 
innych osób z Ukrainy feedback, że zrobiłam krok, który zainspiruje innych. 
Nazywam to sprawczością. Wzruszyło nas to, jak dużą ilość podziękowań 
dostaliśmy od artystów i artystek, którzy brali udział w open callu i nawet 
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jeśli nie zostali wybrani, to i tak czuli potrzebę powiedzenia, że to, co 
robimy jest ważne. Dla nas było to bardzo budujące.

YB: Chciałbym żyć w takiej Polsce, w której takie tematy są już przerobione 
i należą już tylko do historii, która nie powinna się powtórzyć.

VZ: Chciałabym dodać coś na temat relacji między podmiotem kolonizowanym 
i kolonizującym, o tym polskim niesieniu oświaty na Wschód etc. Uważam, 
że naprawdę już nie musimy ani spierać się o to, kto bardziej cierpi, ani 
być w stanie permanentnego starcia. Nasze doświadczenia pokazują, że 
dialog jest możliwy, ale nie na zasadzie tego, że ktoś kogoś uczy, tylko 
kiedy obie strony mają w sobie chęć i otwartość, żeby zauważyć drobne, 
nieoczywiste szczegóły, zrozumieć różne perspektywy i nie generalizować, 
bo wspólnie tworzymy przestrzeń kultury w Polsce.

JW: Na koniec zapytam was o bardzo ważne kryterium dyskryminacji 
jakim jest kolor skóry. Kiedy chodzę po ulicach Berlina, jestem 
wtopiona w pejzaż większości. Nie odróżniam się ani kolorem 
włosów, ani karnacją. Inni nie mają tego luksusu, noszą odmienność, 
nieprzerwanie, na co dzień, wielu z nich to np. Afroniemcy. Dzielenie 
i wartościowanie opresji nie ma sensu, niemniej kolor skóry jest 
różnicą nieredukowalną, wciąż nawet w społeczeństwach post-
migracyjnych jak Niemcy. Jak wy to widzicie? 

VZ: Wartościowanie cierpienia nie ma sensu, ale możemy oceniać stopień 
zagrożenia. Po tym, jak dziesięć lat temu doświadczyłam przemocy fizycznej 
idąc ulicą i rozmawiając z koleżanką w języku rosyjskim, staram się milczeć 
np. w potencjalnie niebezpiecznym miejscu wieczorem. Na szczęście 
niewiele rosyjskojęzycznych osób z mojego otoczenia miało podobne 
doświadczenia i to raczej oznacza, że potencjalne zagrożenie jest dla nas 
niewielkie. Wyobrażam sobie jednak, że inaczej to wygląda w przypadku 
osób o odmiennym kolorze skóry czy kształcie oczu. W opisie projektu 
pochodzącej z Makao artystki Kate Ngan Wa, który dostaliśmy w ramach 
open callu, artystka opisała drastyczne przykłady tego, jak była traktowana 
na polskich ulicach ze względu na odmienny wygląd. Zwieńczeniem jej 
dyskomfortu stało się to, że obecnie stara się ona nie patrzeć na ludzi, mimo, 
że cały czas łapie na sobie wzrok innych. Kate z doświadczenia wie, że 
mimo, że jest cały czas obserwowana, to odwzajemnienie spojrzenia może 
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spowodować konflikt. Znów wracamy tu do kwestii braku podmiotowości: 
ktoś jest oglądany ale nie ma prawa oglądać (nie wspominając już o mówieniu 
za siebie czy jakichkolwiek aktywnych działaniach). Pozbawienie osoby 
podmiotowości może prowadzić do przemocy. To jest realne zagrożenie 
i w tym sensie jest ono faktycznie o wiele poważniejsze w przypadku osób 
o odmiennym wyglądzie. Nasz projekt to tylko sam początek długiej i 
pełnej wybojów drogi do zbadania i zmieniania tych spraw. Na szczęście, 
są też inne incjatywy, podejmujące wyzwania, o których tu mówimy, na 
przykład te organizowane obecnie pod hasłem #DontCallMeMurzyn, 
którym z całego serca kibicujemy!
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ALA SAVASHEVICH
Artystka wizualna. Urodziła się w mie-
ście Stolin w Białorusi. Jest absolwentką 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 
gdzie pracuje i mieszka od 6 lat. W swojej 
praktyce artystycznej często odwołuje się 
do przeszłości i jej skutków poprzez sym-
bolikę zbiorowych i osobistych opowieści. 
Tworzy monumentalne formy rzeźbiar-
skie, wideo i działania performatywne, 
badające granice własnego ciała. 

POZA. POZYCJA. SPOSÓB 
2019, WIDEO, 57 S. 

BUTY, METAL

Wideo i wykorzystana w nim rzeźba ko-
biecych butów na obcasie w kształcie 
czerwonej gwiazdy radzieckiej, mówi 
o braku poczucia komfortu i niewygodzie 
znalezienia się w sytuacji, w której osoba 
jest zmuszona do mierzenia się z trudnym 
dziedzictwem historycznym. Często my-
ślimy o tym, jak zachować jasną i stabilną 
pozycję, jak wybrać pozę, aby dostosować 
się do społecznych oczekiwań ale jedno-
cześnie nie zostać odrzuconym. Zakładając 
na siebie różnego rodzaju przedmio-
ty tracimy swoją tożsamość, zamieniamy 
się w obiekt. Każdy ruch, krok, wymaga 
od nas ogromnej siły, starania i nadziei, 
przesycony jest trudem. Poza. Pozycja. 
Sposób - terminy te można interpretować 
różnie. Artystka zwraca uwagę na pro-
blem dehumanizacji i uprzedmiotowienia 
człowieka. W szczególności bliski jest jej 
temat uprzedmiotowienia kobiet. Przez 
kontrast kolorów podkreślone jest odnie-
sienie do współczesnego społecznego 
„balu przebierańców”, gdzie każda osoba 
tworzy swój wizerunek, często nie mający 
nic wspólnego z tym, kim się jest napraw-
dę. Symboliczne efekty wizualne, w tym 
przypadku buty na obcasie, wykonane 
z sowieckiej gwiazdy, wskazują na to, jak 
bolesne mogą być ruchy. Natomiast niepo-
kojące dźwięki towarzyszące pracy wideo, 

przypominają o potrzebie zmierzenia się 
z dziedzictwem przeszłości. 

BOBA-GROUP
Boba-group to grupa artystyczna, zało-
żona w Charkowie (Ukraina) w 2012 roku 
przez dwójkę fotografów: Yulię Drozdek 
i Vasilisę Nezabarom. Od 2017 roku arty-
ści pracują i mieszkają w Zielonej Górze. 
Razem tworzą happeningi na granicy 
absurdu, wyśmiewając biurokrację insty-
tucji państwowych i anomalie społeczne. 
Na miejsce działań artystycznych wy-
bierają przestrzeń miejską: ulice i metro, 
- taka jest ich strategia przekazywa-
nia idei widzom. Ważnym tematem dla 
działalności Boba - group jest związek 
między osobowością a władzą - ich dzia-
łania stanowią komentarz do aktualnych 
wydarzeń politycznych. W Ukrainie ich 
sztuka stawała się nawet materiałem do 
manipulacji politycznych.

STOP HOMOFOBIA
2018, AKCJA

FOTO DOKUMENTACJA

W 2018 r. artysta Vasilisa Nezabarom, czło-
nek Boba-group, wstrzymał ruch na jednej 
z ulic w Zielonej Górze. Nie pozwalał on 
przejechać samochodowi wożącemu uli-
cami miasta billboard z homofobicznymi 
hasłami, nawiązującymi do pseudonau-
kowych prac Paula Camerona (prace 
i działalność Camerona zostały skryty-
kowane przez Stowarzyszenie Pracownia 
Różnorodności, które nazwało go pseu-
donaukowcem, za co Cameron wytoczył 
im proces, który ostatecznie przegrał). 
Akcja Stop Homofobia trwała 15 minut 
i spowodowała ostrą polemikę społeczną. 
Po opublikowaniu zdjęć z Akcji i ukazaniu 
się artykułu w Gazecie Wyborczej, artyści 
dostali falę ksenofobicznych komenta-
rzy. Vasilisa Nezabarom twierdzi, że zrobił 
tę akcję, ponieważ nie akceptuje mowy 
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nienawiści i haseł rozpowszechnianych 
przez twórców billboardu.

CRISTINA FERREIRA
Artystka wizualna, performerka. 
Urodziła się w Lizbonie w Portugalii. 
Od 6 lat mieszka i pracuje w Poznaniu. 
Absolwentka malarstwa na Wydziale 
Sztuk Pięknych w Lizbonie (2012), uzy-
skała dyplom magisterski z malarstwa 
na Uniwersytecie Artystycznym w 
Poznaniu (2015). Zajmuje się tematyką 
obcości, dyslokacji i alienacji, głównie 
poprzez performansy, instalacje i pro-
jekty partycypacyjne. Współzałożycielka 
portugalsko-polskiego programu rezyden-
cyjnego Unsolicited Works (Warszawa, 
2017), bierze udział w projekcie Galeria 
Sandra (2019). Performuje zarówno 
w kontekście teatralnym, jak i muzealnym.

OBCE CIAŁO 
2019, PERFORMANS, OK. 20 MIN 

Wykład performatywny Cristiny Ferreiry 
dotyczy znaczenia tożsamości (między)
narodowej, roli adaptacji, tłumaczenia 
i mimikry w codziennym życiu imigrantki 
oraz powiązań między ciałem a językiem 
w kontekście ponadnarodowym. W jaki 
sposób ciało człowieka “obcego” odnosi 
się do środowiska gospodarza? Jak doty-
kać obcego ciała? W którym momencie 
gość może być uznany za zasymilowane-
go? Performans łączy definicje medyczne, 
dane statystyczne na temat ksenofobii i ra-
sizmu, fragmenty wywiadów z imigrantami, 
wiadomości o przestępstwach na tle niena-
wiści i autorską poezję z muzyką klubową, 
tańcem i interakcjami z publicznością. 
Artystka bada rolę i pozycję imigranta 
w polskim społeczeństwie. Przedstawia 
różne perspektywy gościa (imigranta) 
i kraju goszczącego, zarówno istniejące 
między nimi napięcia, jak i współzależność. 

Dodać na końcu: Zdjęcia: Maciej Zakrzewski, 
HaWa, Galeria WY, Muzeum Sztuki w Łodzi.

KATYA SHADKOVSKA 
Artystka, kuratorka. Urodziła się w Sankt-
Petersburgu w Rosji, od 1997 mieszka w 
Polsce. Studiowała malarstwo na ASP 
w Warszawie (2001-2006), w 2009 ukoń-
czyła Muzealnicze Studia Kuratorskie na 
UJ w Krakowie. Od roku 2017 jest student-
ką studiów doktoranckich na Wydziale 
Malarstwa na ASP w Warszawie. Zajmuje 
się sztuką zaangażowaną, popularyza-
cją działań prospołecznych i arteterapii 
wśród osób społecznie wykluczonych 
i dyskryminowanych. Od 2013 roku 
działa w więzieniach, ośrodkach wycho-
wawczych, ośrodkach rehabilitacyjnych 
dla osób uzależnionych, ośrodkach dla 
osób wykluczonych intelektualnie,orga-
nizując i prowadząc zajęcia/warsztaty 
artystyczne. Publikowała w Dzienniku 
Polska Europa Świat, Obiegu, Krytyce 
Politycznej, magazynie Artguide.

PEACE LOVE & ANTYFASZYZM
2011-2020, INSTALACJA WIDEO / 

FOTOGRAFICZNA

Praca opowiada o ruchu antyfaszystowskim 
na kilku poziomach. Z jednej strony artyst-
ka podejmuje pytania o sens i motywację 
współczesnego antyfaszyzmu w Polsce i na 
świecie; przygląda się podziałowi na an-
tyfaszyzm subkulturowy i aktywistyczny, 
powiązaniom antyfaszyzmu z ruchem anar-
chistycznym. Artystka porusza też temat 
możliwości zewnętrznej i wewnętrznej 
krytyki ruchów lewicowych. Pyta o to czy 
możemy mówić w tej chwili o neofaszyzmie 
oraz czy walka z faszyzmem może nie być 
związana z walką z kapitalizmem. Z drugiej 
strony, projekt opowiada o antyfaszyzmie 
z poziomu własnych doświadczeń artystki. 
Jest to intymny zapis jej ponad 10-letniego 
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doświadczenia relacji z niszowymi/od-
dolnymi ruchami wolnościowymi. Życie 
w komunie, sprzeczności wewnątrzrucho-
we, stosunek do przemocy - antyfaszyzm 
jest zarówno narzędziem walki politycznej 
jak i sposobem bycia, przeżyciem osobi-
stym i wspólnym. Przez krytykę i analizę 
artystka mówi o tym, że mimo błędów, 
ruchy anarchistyczne i lewicowe mają 
wspólny mianownik, który może służyć 
przykładem i zachętą dla ludzi nie wierzą-
cych w możliwość istnienia społeczeństwa 
bez hierarchii i kultu władzy. Zdjęcia: Katya 
Shadkovska, Dima Model, Katya Macabra, 
found footage, Katya Sinichkina, Marina 
Dravant, Dasha Vorujubivaeva, Anonim.

MARTA ROMANKIV 
Artystka interdyscyplinarna, twórczy-
ni instalacji, prac wideo oraz sytuacji 
społecznych. Studiowała na Wydziale 
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Studia magisterskie ukoń-
czyła w 2020 roku na Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Interesuje się różnego ro-
dzaju mniejszościami, a zwłaszcza 
tematyką narodowości, obywatelstwa 
oraz związanymi z tym nierównościami 
społecznymi, problemami tożsamo-
ściowymi. Traktując język sztuki jako 
narzędzie do przekraczania granic, 
Romankiv dąży do poszukiwania nowych 
rozwiązań ustrojowych, prawnych jak 
i przełamywania skostniałych mitów 
kulturowych.

IMIGRANT, TAKE A VOTE!
2020, HAPPENING

W projekcie Imigrant, take a vote! autorka 
odniosła się do problematyki wyklucze-
nia nowych mieszkanek i mieszkańców 
Polski z możliwości podejmowania decyzji 
politycznych. Poprzez zainicjowanie nie-
możliwych wydarzeń - udziału imigrantów 

w wyborach - Marta Romankiv dąży do 
poruszenia kwestii roli imigranta w pań-
stwie narodowym, próbuje zakwestionować 
ustalone normy i definicje. Kim jest oby-
watel? Czy przyjęte formy demokracji 
są odpowiednie dla potrzeb dzisiejsze-
go zglobalizowanego społeczeństwa? 
Dlaczego w świetle szybko zachodzących 
zmian nieaktualne podziały wciąż określa-
ją postrzeganie „innego”? Interweniujący 
happening, który odbył się 22-28 czerwca 
2020 roku – przed pierwszą turą wyborów 
prezydenckich w Polsce - miał na celu ze-
branie symbolicznych głosów imigrantek 
i imigrantów. W ramach projektu nieposia-
dający polskiego obywatelstwa mieszkanki 
i mieszkańcy Polski mogli „zagłosować” na 
prezydenta tego kraju. Akcja odbyła się w 
sześciu miastach: Białymstoku, Gdańsku, 
Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie 
i Warszawie. W projekcie uczestniczyli:
Organizacje pozarządowe: Centrum 
Inicjatyw Międzykulturowych „Horyzonty” 
w Poznaniu, Centrum Wielokulturowe 
w Warszawie, Fundacja Emic w Toruniu, 
Fundacja Nasz Wybór w Warszawie, 
Fundacja Nomada we Wrocławiu, Migrant 
Info Point w Poznaniu, Refugees Szczecin 
w Szczecinie, Stowarzyszenie Homo Faber 
w Lublinie, Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej w Warszawie. Instytucje sztuki: 
Biennale Warszawa, Centrum Sztuki 
Współczesniej „Łaźnia” w Gdańsku, 
Galeria Labirynt w Lublinie, Galeria 
Arsenał w Białymstoku, Galeria Miejska 
Arsenał w Poznaniu, Trafostacja Sztuki 
w Szczecinie. 

SERGEY SHABOHIN
Artysta, kurator, aktywista, krytyk, re-
daktor naczelny portalu poświęconego 
współczesnej sztuce białoruskiej ART 
AKTIVIST (2011 - 2014), od 2015 roku 
współzałożyciel i redaktor naczelny 
platformy Kalektar.org. Urodzony w mie-
ście Nowopołock w Białorusi. W latach 
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2004 -2009 studiował na Akademii 
Sztuk Pięknych w Mińsku. Od 2016 roku 
mieszka i pracuje w Polsce, od 2020 - 
w Poznaniu. Jego twórczość jest związana 
z tematami aktywizmu, krytyki systemu 
i instytucji kultury oraz historii sztuki. 
Interesują go problemy ciała społeczne-
go we współczesnej Białorusi i kategoria 
strachu. Shabohin tworzy instalacje, 
obiekty konceptualne, fotografię, wideo, 
malarstwo i sztukę w przestrzeni publicz-
nej oraz instalacje site-specific, pracuje 
też z archiwami, inicjuje długotrwałe ba-
dania artystyczne. 

WE ARE STERN CONSUMERS OF 
CULTURAL REVOLUTIONS

OD 2012, PROJEKT MULTIMEDIALNY

Projekt powstał po wizycie autora w bu-
dynku założonej przez Marca Chagalla 
szkoły artystycznej w Witebsku, gdzie na-
rodziła się grupa UNOVIS, zwana przez 
Kazimierza Malewicza “partią suprema-
tystów”. Pod wrażeniem zaniedbań, które 
tam zobaczył, Shabohin rozpoczął cykl 
„Jesteśmy surowymi konsumentami re-
wolucji kulturowych”, który na przykładzie 
rekonstrukcji budynku analizuje różnicę 
w postrzeganiu dziedzictwa awangardowe-
go w Białorusi i „na Zachodzie”. Białoruska 
postradziecka polityka kulturalna przyję-
ła uprzedzenia władz radzieckich wobec 
UNOVIS. Wpłynęło to nie tylko na do-
słowne zniszczenie budynku szkolnego, 
ale także na zapomnienie spuścizny awan-
gardy witebskiej. Obecnie w Witebsku nie 
ma praktycznie żadnych oryginalnych dzieł, 
publikacji i dokumentów z okresu aktyw-
ności grupy (1918-1922). W swojej pracy 
artysta krytykuje współczesny proces 
“nacjonalizacji” artystów/-ek awangar-
dy XX wieku, podkreślając, że już same 
założenia ich twórczości były ponadna-
rodowe i jednocześnie międzynarodowe. 
Kolejnym ważnym wątkiem jest wskazanie 

ryzyka uprzedmiotowienia dziedzictwa 
z natury rewolucyjnego, spłaszczenia es-
tetycznego i politycznego przekazu dzieł 
twórców/-czyń UNOVISa poprzez prostą 
i bezrefleksyjną konsumpcję form, robienie 
z niego towaru “na eksport” (murale, ga-
dżety i przy tym brak badań i historycznej 
refleksji).

VERONICAMI
Veronica Zudova (Veronicami) - didżej-
ka, artystka, organizatorka wydarzeń. 
Pochodzi ze stolicy Azerbejdżanu - Baku. 
Mieszka, studiuje i pracuje w Warszawie 
od 9 lat. Współożycielka kolektywu 
DŁOŃ, którego celem jest tworzenie 
imprez benefitowych, wspomagających 
różne środowiska i osoby potrzebujące. 
Łączy muzykę elektroniczną i aktywizm 
społeczny.

PROJEKT DŁOŃ

DŁOŃ ( Veronicami, JFK Pirks, Farmaison 
i Yaxuriyamilex) to działający od 2019 roku 
kolektyw, tworzący imprezy benefito-
we. W ten sposób autorzy łączą muzykę 
elektroniczną z działaniem aktywistycz-
nym. Organizują imprezy, z których cały 
dochód przekazywany jest na określony cel. 
Za każdym razem wybierają inną organiza-
cję, którą można wesprzeć. Grafika: Hyper 
John, foto: Pantaletica, Anna Butenin.

XUE JIANG
Artystka wizualna, fotografka. Urodzona 
w Baoqing w Chinach. Mieszka i pracu-
je w Łodzi. W 2013 roku uzyskała tytuł 
licencjacki z fotografii na Uniwersytecie 
w Harbin w Chinach. W roku 2020 uzy-
skała tytuł magistra w PWSFTviT w Łodzi. 
W roku 2020 pracowała jako stażystka na 
Międzynarodowym Fotofestiwalu w Łodzi 
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dla Fundacji Edukacji Wizualnej w Łodzi, 
a obecnie pracuje jako asystentka produkcji 
programu rezydencji artystycznych 2020, 
prowadzonego przez Fotofestiwal w Łodzi.

DAY DREAM
2020, PROJEKT FOTOGRAFICZNY

Projekt fotograficzny Xue Jang jest poświę-
cony doświadczeniu pozostawania w domu. 
Dom z założenia jest przestrzenią bezpiecz-
ną, to miejsce, w którym można odpocząć 
i przygotować się do ponownego wyjścia. 
Artystka zadaje sobie pytanie: “ale co jeśli 
nie możemy wyjść?”. W swoim projek-
cie Xue Jiang stara się przedstawić relacje 
międzyludzkie, które zostały zniekształco-
ne przez nadmierny kontakt. Na zdjęciach 
widzimy to, co może się zadziać między 
rodzinami, partnerami, przyjaciółmi, i, co 
ważniejsze, sobą samym. Artystka poka-
zuje klaustrofobiczny świat snu, który jest 
koszmarem, a jednocześnie ma w sobie coś 
wyjątkowo atrakcyjnego: przyciąga, nurtuje, 
zaprasza do zagłębienia się.

YUI AKIYAMA
Artystka wizualna, malarka. Pochodzi 
z Osaki w Japonii. Od roku 2010 miesz-
ka w Warszawie. W Polsce na początku 
pracowała jako nauczycielka języka ja-
pońskiego. Od roku 2011 studiowała 
polonistykę na UW (nie ukończyła tych 
studiów). Od roku 2012 studiowała ma-
larstwo na warszawskiej ASP, a dyplom 
obroniła w roku 2017. Obecnie zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem i tłumacze-
niem pisemnym (głównie dla sekcji Azji 
Culture.pl). Prowadzi rysunkowy dziennik 
na Instagram Stories.

[NIE MÓW DO MNIE PO ANGIELSKU]
 (Z CYKLU DZIENNIK URAZ)
2020, RYSUNKI, DZIENNIK,

PROWADZONY NA INSTAGRAMIE STORIES
 (@RACCHIMO)

Projekt dotyczy codzienności artystki, jej 
doświadczenia jako imigrantki z Azji miesz-
kającej w Polsce. Dziennik prowadzony jest 
na zasadzie roboczych notatek, ale zawarte w 
nim informacje nie są szkicami czy przygoto-
waniami do większego dzieła. Są to rutynowe 
zapisy sporządzane niemal każdego dnia. 
Zawarte w nich motywy wymykają się kla-
rownej, słownej interpretacji. W wybranym do 
ZINu fragmencie projektu, artystka opowia-
da o poczuciu bycia dyskryminowaną przez 
ludzi, którzy z góry zakładają, że osoba z Azji 
nie może posługiwać się językiem polskim. 
Napisane po polsku teksty nie przechodzą ko-
rekty przed publikacją. Wynika to z koncepcji, 
mającej na celu oddanie osobistej, językowej 
rzeczywistości artystki (w której dwie strony 
konwersacji czasem muszą domyślać się 
o co im nawzajem chodzi). Dodatkowo eks-
perymentuje z końcówkami fleksyjnymi, aby 
całość zbliżała się do neutralności rodzajowej, 
charakterystycznej dla języka japońskiego.

DIEGO GUTIERREZ-VALLADARES
Diego Gutierrez-Valladares – artysta, 
badacz i pedagog pracujący na styku 
społecznych praktyk artystycznych, 
pedagogiki alternatywnej i studiów tech-
nologicznych. Obecnie prowadzi badania 
dotyczące pojęć opieki i naprawy. Mieszka 
i pracuje we Wrocławiu. Pochodzi z San 
José w Kostaryce. Studiował sztuki piękne 
i grafikę oraz kontynuował rozwój swojej 
praktyki artystycznej i edukacji w Europie, 
pracując w różnych mediach, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem alternatywnych 
form pedagogiki, performatywności i teorii 
sztuki. Obecnie jest doktorantem na stu-
diach artystycznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu i prowadzi zajęcia w Pracowni 
Grafiki Eksperymentalnej. 
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MAKING MILPA
2020, PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY

Milpa była przedhiszpańską techniką rolni-
czą w Ameryce Środkowej opartą o tkankę 
wzajemnych powiązań, współpracy, splą-
tań między różnymi gatunkami roślin 
i społecznościami ludzkimi. To wiedza 
na temat ziemi, która przetrwała do dziś 
i jest synonimem zrównoważonego rozwo-
ju i różnorodności biologicznej. Umożliwia 
ona zapewnienie wielokrotnych zbiorów 
w ciągu roku bez degradacji gleby w prze-
ciwieństwie do ekstrakcjonistycznych 
i kapitalistyczno-kolonialnych form mono-
kultury. Kluczowy jest tutaj sposób krążenia 
energii, pamięci i zasobów, umożliwiający 
stałą reinwencję form, relacji i różnic. Milpa 
składa się z małej działki z uprawami mie-
szanymi, na której rośliny rosną splątane ze 
sobą, dzieląc tą samą przestrzeń i rozwi-
jając wiele form współpracy między sobą 
w zależności od własnej specyfiki. W ten 
sposób milpa jest w stanie utrzymać stałe 
cykliczne nawożenie gleby. To otwarta 
forma, która pozwala innym nowym gatun-
kom dołączać do splątania. Jeden organizm 
łączy się z wieloma innymi. Jeden/-a na / 
w / za / wraz / z / w kierunku ... drugiej/-
-go. Naśladując ideę Milpy, grupa lokalnych 
i zagranicznych artystów/-ek mieszkają-
cych we Wrocławiu na zaproszenie Diego 
Guttiereza Valladareza zaangażowała się 
we wspólny proces, którego efektem było 
powstanie serii map miasta. Eksperyment 
polegał na poruszaniu się po i rozmawianiu 
o nieznanych trasach, inicjowaniu dyskusji 
w mieście, słuchaniu-mapowaniu, rysowa-
niu i kolektywnym tworzeniu poligrafiii.
Specjalne podziękowania autor przekazu-
je Mutant LetterPress za goszczenie grupy 
twórczej w swojej przestrzeni i wszystkim 
uczestnikom/-czką: Emilii Gręziak, Ivánowi 
Juarezowi, Viniciemu Libardoni, Dagmarze 
Swietek i Varvarze Tokarevej.
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