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Jesteśmy grupą artystek-aktywistek, które poznały się na Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Każda z nas rozwija indywidualne projekty, ale łączy
nas potrzeba wspólnego tworzenia sztuki społecznie zaangażowanej. Nasze
prace oscylują wokół historii, pamięci, płci, feminizmu, ekologii i tożsamości.
Wierzymy w siostrzeństwo i skuteczność sztuki. Naszym pierwszym projektem
był „Nowy Śpiewnik Patriotyczny”, który powstał w marcu 2018 r. i który
wciąż konsekwentnie realizujemy. Projekt otrzymał również wyróżnienie
w konkursie Młode Wilki 2018.

Wydarzenia, w których brałyśmy udział jako Kolektyw:
Forum Przyszłości Kultury Teatr Powszechny, Warszawa 2019
Poprawka Relax Art Space, Częstochowa, 2019
Poprawka Galeria JEST, Wrocław, 2019
Otwarte Studio Antyfaszyzmu OSA 2019
“Czym się zajmujesz?” vol. 3 Galeria Salon Akademii, Warszawa, 2019
100 FLAG na Stulecie wystawa, Centralne Muzeum Włókiennictwa, 2019
Generator MALTA performance w ramach MALTA FESTIVAL, Poznań, 2019
Nowe Ćwiczenia Patriotyczne warsztaty, Biuro Wystaw, Warszawa, 2019
W Polsce Nie Ma Faszyzmu warsztaty, Teatr Powszechny, Warszawa, 2019
Videonews przegląd, Galeria Labirynt, 2018
Kolejna Wystawa Patriotyczna wystawa, Otwarta Pracownia MEWKA,
Gdańsk, 2018
Młode Wilki wystawa konkursowa, Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 2018
100 FLAG na Stulecie wystawa, Biuro Wystaw, Warszawa, 2018
Macierz/Matrix wystawa w ramach Cracow Gallery Weekend KRAKERS,
Uniwersytet Jagielloński, 2018
Kobiece utopie w działaniu - 100 lat praw wyborczych kobiet
konferencja, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2018
Decydentki wystawa, Dom Norymberski, Kraków, 2018

Nowy Śpiewnik Patriotyczny

Nadanie praw wyborczych kobietom w Polsce zbiegło się
z odzyskaniem przez nas niepodległości. Świętowanie niepodległości przyćmiło fakt, że Polska jako jedno z pierwszych państw
na świecie uznała równość polityczną obywateli bez względu
na płeć. Te dwa niewątpliwie ważne wydarzenia historyczne nie
muszą ze sobą konkurować. Śpiewanie piosenek patriotycznych
to jedna z najbardziej jednoczących i popularnych praktyk pamięci. Narodowych pieśni uczymy się od dziecka, nucąc je
często zupełnie bezrefleksyjnie. Rzadko zastanawiamy się nad
tym jakie znaczenie mają powtarzane przez nas słowa. Chwila
namysłu pozwala zauważyć jak wiele w nich stereotypów dotyczących płci, fascynacji wojną i przemocą, a jak mało miejsca na
żałobę, uczucia czy etos pracy na rzecz wspólnoty.
Postanowiłyśmy napisać (przepisać) pieśni patriotyczne na
nowo – tak, abyśmy mogli cieszyć się niepodległością i tradycją
bez przymykania oka na tkwiącą w niej mizoginię, militaryzm,
klasowość i rasizm. Narracja niepodległościowa na ogół pomija
rolę kobiet, jednocześnie kreując zmitologizowany obraz mężczyzny-żołnierza walczącego o swój kraj. Dynamika wielu tych
piosenek opiera się na stereotypowych rolach płciowych –
mamy więc mężczyzn-żołnierzy, otoczonych przez kobiety – te
rzeczywiste (żony, dziewczyny, matki) oraz ich abstrakcyjne
wyobrażenia: Polonię i wojnę.
Stworzyłyśmy śpiewnik „odświeżonych” pieśni patriotycznych,
które zachowując znane melodie i konwencje zyskały na inkluzywności. Nowy Śpiewnik Patriotyczny składa się z tekstów
piosenek w oryginalnej wersji uzupełnionej przez nas o
komentarz dekonstruujący teksty oraz nowych propozycji
słów do znanych melodii.

Śpiewnik funkcjonuje jak zin, który można dowolnie ściągać z naszej strony
na fejsbuku (facebook.com/nowyspiewnikpatriotyczny) i drukować, oraz
w formie video do karaoke (nasz kanał youtube (youtube.com/channel/
UCZmK_A0WQ7h389-Ym5OP2ig). Organizujemy również warsztaty z
krytycznego czytania i rozbrajania tekstów patriotycznych oraz koncerty i
kolektywne śpiewanie.

Climate Protest Karaoke

Kryzys klimatyczny to realne zagrożenie. Myśl, że niedługo
zmieni on całkowicie nasze życie i planetę jest przytłaczająca.
Musimy radzić sobie z gniewem i frustracją, które rodzą się
w obliczu cynizmu klasy rządzącej.
W naszym kolejnym muzycznym projekcie zmieniłyśmy fragmenty popularnych piosenek Britney Spears, ABBY czy Beaty
Kozidrak, tak, żeby pomogły nam wyrazić te emocje. Hity, które
słyszymy w radiu często opowiadają o złamanym sercu. Wystarczy
tylko drobna interwencja, żeby nagle stały się protest songami
pomagającymi nam dźwigać ciężar naszych czasów. Przechwytujemy muzykę należącą do skomercjalizowanej, kapitalistycznej kultury, aby wyrazić nasz kolektywny gniew i popłakać
wspólnie z Planetą Ziemią.
Nasza klimatyczna playlista na YT: www.youtube.com/playlist?list=PLMUmlAETIejhWB7nI_Up45XdS88AEK24I

Projekt debiutował na Forum Przyszłości Kultury w 2019 r.

Obecnie pracujemy nad nowym projektem w ramach
9. Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
„Póki my żyjemy”:

Żywe obrazy. Audioprzewodnik
Polski krajobraz? Jeśli nie będzie to średniej wielkości miasto
oblepione bilbordami, to będą to pola nierówno przedzielone miedzą usianą rzędem wierzb. W końcu wierzba to „polskie”
drzewo - to ona wyznacza horyzont naszych „narodowych”
pejzaży, stanowi scenografie w polskich filmach, służy nawet za
fortepian Chopinowi w Łazienkach. Ale przecież wykorzystywaliśmy ją nie tylko jako symbol, ale też jako opał czy
materiał plecionkarski. Znajomy, swojski kształt szerokiego
pnia obrośniętego cienkimi witkami to efekt tego wykorzystania;
nadmiernego wyzysku, regularnego podcinania młodych gałęzi,
które nie miały szans wyrosnąć.

„Wesele” reż. Andrzej Wajda

Wierzba, tak samo jak ziemia, nie należy do nas, nie jest ani
„polska” ani niczyja. Chcemy w symboliczny sposób przywrócić
jej historię i dawną siłę, chcemy z powrotem ją ukorzenić.
Zajmujemy się wierzbą, bo jesteśmy przekonane, że pomysł
używania przyrody, międzygatunkowego wyzysku, zaczyna się
od postrzegania roślin jako czegoś co może być naszą własnością. W tym właśnie punkcie logika kapitalizmu, patriarchatu
i kolonializmu spotykają się, by wyruszyć “na podbój” świata.

„Konopielka”
reż. Witold Leszczyński

Wierzba biała i jej miejsce w polskiej kulturze zainspirowało nas do stworzenia audioprzewodnika po parku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zabieramy widzów
w performatywny spacer, gdzie bohaterami-eksponatami stają się drzewa. To one mają tym razem skłaniać do refleksji i zachwycać swoją formą, zamiast rzeźb, instalacji czy prac video. To prawdziwe żywe obrazy, oddychające, odczuwające ból i uginające się pod silniejszym podmuchem wiatru.Chcemy oddać im głos i wydobyć je
z “tła” jakie stanowią rośliny w życiu człowieka, z powrotem je ukorzenić i nadać im podmiotowość poprzez postawienie ich na równi z artystami i artystkami biorącymi
udział w 9. Triennale Młodych.

Obecnie prowadzimy również research na temat przyrody
będącej ofiarą działań wojennych:

Pomnik przyrody
„Przy usuwaniu gruzu z terenu Ujazdowa w Warszawie, gdzie na
rumowiskach wyrosło wiele drzew, z których pojedyncze okazy
osiągnęły 6 m wysokości, obserwować można było systemy
korzeniowe roślinności. Robotnicy pracujący przy usuwaniu
gruzów zwracali uwagę na niezwykłość systemów korzeniowych, które odznaczały się nadzwyczajną długością. Korzenie
dostawały się do najwęższej szczeliny, gdzie musiały przybierać
bardzo specyficzną postać. Były fantastycznie powyginane,
spłaszczone taśmowato, wykorzystywały bowiem każde
pęknięcie muru, które nie zawsze biegło poziomo.”*
Warszawa po wojnie - cały kraj wysyłał cegły do stolicy, aby
zniszczone miasto mogło wrócić do życia. Do dziś podziwia się
budynki, które przetrwały bombardowanie: Hotel Bristol, Dom
bez Kantów, Kościół Wizytek. Niezwykłość roślin jednak nie została
doceniona - czy ktoś zauważa te miejskie pomniki przyrody? To
ofiary wojny, o których się zapomina – choć przecież ślady kul
na murach uznajemy za pamiątki tego czasu. Co się stało z drzewami, kwiatami, krzewami? Gdzie są teraz rośliny, które kiedyś
odradzały się wyrastając spod betonowej, pustynnej Warszawy,
a które dziś osłaniają nas od słońca i dają nam powietrze?

Ziemia jest dosłownie polem walki, wojny toczą się przecież o
zasoby naturalne, a rośliny cierpią od kul, bombardowań i pożarów. W projekcie „Pomnik przyrody” chcemy zbadać warszawskie
rośliny, które przetrwały wojnę, odszukać ich blizny. Za pomocą
nowoczesnych narzędzi chcemy zbadać ich historię - prześwietlimy wybrane drzewa, żeby znaleźć ich zasklepione rany po kulach
czy pociskach. Chcemy odnaleźć te drzewa i rozrysować mapę
- spis tych warszawskich pomników przyrody.
*cytat z : Roman Kobendza Roślinność ruderalna na gruzach miast polskich,
w: Sprawozdania z posiedzeń Wydziału IV Nauk Biologicznych Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego, XLII, 1949, Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
Warszawa 1952, s. 60

