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Publikacja o tytule Głowa do wyciągania. Kamienica, lata 

2011—2014 to moje osobiste spostrzeżenia ubrane w 

słowa oraz ilustrowane, a następnie skomponowane w 

spójną całość, która jednak nie narzucałaby odbiorcy 

chronologii odczytu.



Celem pracy było zaprojektowanie  książki-obiektu o 

osobistej formie zarówno na poziomie słowa, grafiki, jak 

i kształtu całości.



Pamięć i wyobraźnia

Zaczęłam schodzić w głąb siebie, wydobywać rejestry zdarzeń związanych 
z interesującym mnie tematem mojej tętniącej podskórnym życiem kamienicy. 
Jednocześnie intensywnie przyglądałam się mechanizmom, jakie wobec 
prowadzenia tych działań się uruchamiają. Podczas tamtej autoeksploracji 
wyłuskałam dwie podstawy niezbędne przy wyprowadzaniu z siebie 
doświadczeń i formowaniu ich w niezależne artefakty — pamięć i wyobraźnię.
Po dalszym namyśle nad wynikami tych poszukiwań pojawił się trzeci termin — 
hipertekst.



Hipertekst

Pamięć, od której wychodzę, nie jest linearna, a fragmentaryczna. Poszczególne 
zdarzenia można wtórnie ze sobą połączyć jakąś wspólną cechą lub płaszczyzną, 
ale jakościowo są odrębnymi porcjami.

Otwarta formuła publikacji, paleta możliwości dla odbiorcy.

Skompilowanie różnorodnych elementów — analogowych i cyfrowych.



Refleksja postmodernistyczna

Stawianie na niejednorodność, kwestionowanie uniwersalnego dyskursu, brak 
wiary w wielkie narracje.  
W mojej książce próżno szukać ciągłości, uniwersalności czy zadęcia wagi 
dziejowej. Są jedynie Foucault’owskie wykopaliska, drobne i nieznaczące 
zdarzenia, szereg prywatnych axis mundi, fizycznie pooddzielane od siebie 
rozdziały. 

Figura hipertekstu jest doskonałym planem, na który mogę nanizać te wszystkie 
nieprzydatne nikomu resztki ze stołu zwanego życiem.



Sztuka przez koślawe s (czyli coś między ekspresjonizmem 

a wyzwiskami kreślonymi na murach)

ekspresjonizm
neoekspresjonizm
transawangarda



Ernst Ludwig Kirchner, Dr Bl. w czerwonym fotelu



Francis Bacon, portrety Luciana Freuda



Jean-Michel Basquiat, bez tytułu



Magazyn Tango



Sztuka przez koślawe s (czyli coś między ekspresjonizmem 

a wyzwiskami kreślonymi na murach)

współczesne realizacje eksploatujące brzydotę, skazę, odmienność  
od normalności



Miguel Laino, bez tytułu



Dominika Kowynia, Uścisk



Nicola Samori, z cyklu Religo



Wilhelm Sasnal, Shoah (Las)



Lorenzo Papi, Fading into silence



Bill Morrison, Decasia



Bill Morrison, Decasia



Moja Głowa(...)

Realizacją projektu jest autorska publikacja, książka-obiekt, złożona z ośmiu 
broszur, mapy, opakowania oraz animacji (jako aneks).

Wszystkie broszury mają po trzy rozkładówki oraz okładkę, zawierają teksty 
i ilustracje oraz własny tytuł. Dodatkowo rozkładają się do formy przestrzennej 
na planie kwadratu. 



Okładka i rozkładówki broszury o tytule Potop









Moja Głowa(...)

Realizacją projektu jest autorska publikacja, książka-obiekt, złożona z ośmiu 
broszur, mapy, opakowania oraz animacji (jako aneks).

Wszystkie broszury mają po trzy rozkładówki oraz okładkę, zawierają teksty 
i ilustracje oraz własny tytuł. Dodatkowo rozkładają się do formy przestrzennej 
na planie kwadratu. 
Mapa stanowi kontekst dla poszczególnych książeczek, gdyż łączy je miejscem 
akcji. 



Mapa



Moja Głowa(...)

Realizacją projektu jest autorska publikacja, książka-obiekt, złożona z ośmiu 
broszur, mapy, opakowania oraz animacji (jako aneks).

Wszystkie broszury mają po trzy rozkładówki oraz okładkę, zawierają teksty 
i ilustracje oraz własny tytuł. Dodatkowo rozkładają się do formy przestrzennej 
na planie kwadratu. 
Mapa stanowi kontekst dla poszczególnych książeczek, gdyż łączy je miejscem 
akcji. 
W animacji przywołuję kwestie zasłyszane lub odebrane w sposób niewerbalny. 
Są w niej więc obiegowe opinie, cudze zdania, a nie (jak w tekście) moje 
prywatne doznania. 



Kadry z animacji









Moja Głowa(...)

Publikacja ma otwartą strukturę. 
Przejawia się to dwojako — po pierwsze w tym, że Głowa(…) może być 
kontynuowana, a po drugie chodzi o sposób obcowania z tą publikacją, który 
nie jest ściśle narzucony przez autorkę.



Moja Głowa(...)

Całość publikacji, jak i poszczególne elementy zamknięte są w biel — zarówno 
pudełko, jak i okładki książeczek-rozdziałów powleczone są białym kolorem. 

Odnosi się to do procesu wyciągania czegoś z pamięci, bo początkowo, zanim 
zdołamy unaocznić sobie pożądaną przez nas rzecz, mamy pusty obraz, mgłę, 
w której dopiero zaczynają majaczyć kontury. 



Moja Głowa(...)

Całość projektu zamknięta jest w pudełko, bo do pudełka chowa się jakieś swoje 
skarby, które obiektywnie są być może bezwartościowe, ale dla chowającego 
mają na pewno szczególne znaczenie. 

Z innej strony, tytułowe określenie głowa do wyciągania konotuje związek 
z czymś o funkcji pudełka, które służy do chowania, jak i do wydobywania.



Moja Głowa(...)

Sprawa tytułu — określenie głowa do wyciągania to ponowne nawiązanie 
do zjawiska pamięci oraz do figury wyobraźni. 

Natomiast druga jego część (Kamienica, lata 2011—2014) podkreśla jakieś 
dokumentalne podłoże publikacji. 



Moja Głowa(...)

Trzecim wątkiem konotowanym przez tytuł jest film Davida Lyncha Głowa 
do wycierania (Eraserhead), którego surrealistyczny charakter jest mi bliski 
i działa na moje twórcze zapędy wyzwalająco.



Moja Głowa(...)

Do stworzenia mojej książki inspirowały mnie również dzieła literackie — 
W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta, Ulisses Jamesa Joyce’a oraz 
Cukier w normie z ekstrabonusem Sławomira Shutego i Przyjdzie Mordor i nas zje 
Ziemowita Szczerka. 

To, co łączy te utwory, to język, który już na poziomie doboru i składu słów 
zaczyna tworzyć faktyczną treść dzieła. Sposób w jaki ci twórcy piszą swoje 
opowieści ma nie mniejsze znaczenie od tego co piszą.



Dziękuję za uwagę.


