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1. Cel i podstawowe założenia: 
Publikacja o tytule Głowa do wyciągania. Kamienica, lata 2011-2014 to moje 

osobiste spostrzeżenia ubrane w słowa oraz ilustrowane, a następnie skom-

ponowane w spójną całość, która jednak nie narzucałaby odbiorcy chronologii 

odczytu. Zakres tematyczny określony został moim miejscem zamieszkania – 

kamienicą w centrum miasta.

Pośród założeń znalazły się teoretyczne rozwinięcia pojęć takich jak: pamięć, 

wyobraźnia oraz hipertekst, ponieważ w czasie wstępnych rozważań nad sen-

sem projektu wydały mi się one najistotniejsze. Wtedy także określiłam wyj-

ściowy charakter wizualny całości. Za inspiracje miały mi służyć dzieła, które z 



jednej strony odpowiadałyby miejscu, o którym opowiadam, a z drugiej paso-

wałyby do własności wyprowadzonych  z zagadnień teoretycznych. 

Celem pracy było zaprojektowanie  książki-obiektu, osobistej formy zarówno 

na poziomie słowa, grafiki, jak i kształtu całości.

2. Realizacja projektu:
Całość przedsięwzięcia zaczęła się od samobadania, podczas którego intensyw-

nie przyglądałam się mechanizmom, jakie uruchamiają się najpierw podczas 

wyprowadzania z siebie przeżyć, a później formowania ich w niezależne, ze-

wnętrzne byty. Zagadnienia, które w ramach następstw opisanego wyżej zabie-

gu okazały się w tej pracy prymarne, to pamięć i wyobraźnia. Po dalszym namy-

śle nad wynikami tych poszukiwań pojawił się trzeci termin – hipertekst.

Następne w kolejności było napisanie serii niedługich tekstów prozatorskich, 

opartych o wygrzebane z wnętrza siebie wrażenia. Teksty te dookreśliły ton, w 

jakim projekt miał pozostać. W tym czasie zaczęłam już prowadzić research, by 

dotrzeć do odpowiednich pozycji z obszaru literatury naukowej i humanistycz-

nej oraz do dzieł, których specyfika obrazu byłaby dla mnie interesująca. W ten 

sposób zbudowałam bibliografię oraz zakroiłam pole poszukiwań graficznych 

do ekspresjonizmu, neoekspresjonizmu, transawangardy oraz wybranych reali-

zacji współczesnych. 

Tak spreparowany grunt pozwolił na wykreowanie ilustracji oraz graficznych 

rozwiązań dla słowa pisanego, a następnie ogólnego wyglądu publikacji, którym 

stało się białe, podpisane pudełko.

3. Produkt końcowy - autorska publikacja:
Realizacją projektu jest autorska publikacja, książka-obiekt, złożona z ośmiu 

broszur, mapy, opakowania oraz animacji (jako aneks) i o otwartej strukturze. 

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. O ile poprzez słowo pisane opowiadam o własnych 



doświadczeniach, to w animacji przywołuję kwestie zasłyszane lub odebrane w 

sposób niewerbalny, a przeze mnie jedynie nazwane. W filmie są więc obiegowe 

opinie, cudze zdania, a nie (jak w piśmie) moje prywatne doznania. Otwarty 

charakter publikacji przejawia się dwojako – po pierwsze w tym, że Głowa(…) 

może być kontynuowana, a po drugie chodzi o sposób obcowania z tą publika-

cją, który nie jest do końca narzucony przez autorkę.

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.  

W końcu tytuł – jest to ponowne nawiązanie do zjawiska pamięci oraz do figury 

wyobraźni. Określenie głowa do wyciągania zapowiada, że treść będzie miała coś 

wspólnego z wymienionymi wyżej pojęciami. Natomiast druga jego część – Ka-

mienica, lata 2011-2014 – podkreśla jakieś dokumentalne podłoże publikacji. 

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.
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