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j Yinka Shonibare, „Champagne Kids”, 2013 

Bezgłowa postać jest ubrana w barwny strój 
z tkaniny, która stała się znakiem rozpoznaw-
czym brytyjsko-nigeryjskiego artysty. Tkaniny 
tego rodzaju były produkowane w dziewięt-
nastowiecznej Holandii i Anglii na wzór indo-
nezyjskich batików. Sprzedawano je w Afryce 
i zaczęto uważać za typowe dla mieszkańców 
tego kontynentu. Fałszywa afrykańskość 
wykorzystywanego materiału pozwala 
artyście budować wieloznaczne odniesienia 
do imperialistycznej przeszłości i dzisiejszego 
globalizmu. „Champagne kid” balansuje 
na globie, na którym zaznaczone są obszary 
zmian klimatycznych. Użycie dziecięcej figury 
jest znaczące – mówi o beztroskiej postawie 
współczesnego człowieka, który pozostaje 
nieświadomy konsekwencji swoich działań.
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Teorie i siatki pojęciowe funkcjonujące w ramach 
sztuki i estetyki służą nie tylko do porządkowania 
rzeczywistości. Mechanizmy władzy estetycz-

nej budują dominujący dyskurs wraz z odpowiadającą 
mu sferą odrzuconą, tłumioną na przykład ze względu 
na płeć (gender), rasę, preferencje seksualne. Artyści 
reprezentujący sferę marginalizowaną od drugiej połowy 
XX stulecia stopniowo stawali się atrakcyjnym przedmio-
tem badań. Nurty sztuki inspirowane feminizmem, homo-
seksualizmem, ruchami obrony praw etnicznych znalazły 
się w centrum zainteresowania. Wytworzyły własne teorie, 
schematy pojęciowe nawiązujące do dyskursów pojawia-
jących się w życiu społecznym, politycznym, publicystycz-
nym itd. Uzyskaliśmy w ten sposób łatwe mechanizmy 
interpretacyjne, które być może są pułapkami ogranicza-
jącymi sposób rozumienia dzieł. Na przykład w latach 70. 
artystki prowokacyjnie zaczęły wprowadzać do świata 
sztuki techniki i tworzywa identyfikowane z kobiecością 
i sferą domową. Szycie, haftowanie, tkanie, czyli działania 
rękodzielnicze pełniące funkcje użytkowe, nie były tradycyj-
nie zaliczane do sztuki wysokiej. Z jednej strony strategia 
zastosowana przez artystki doprowadziła więc do posze-
rzenia granic sztuki, z drugiej – groziła ponowną „relega-
cją do tradycyjnych rejonów pani domu” [1]. Powołując się 
na odmienność kobiecej wrażliwości, krytycy ograniczali 
się do interpretacji ich prac w kontekście płci.

W tekście tym zajmę się konkretnym przykładem 
artystycznym. Skoncentruję się na szczególnym rodzaju 
działań twórczych – obiektach wywodzących się z ubioru. 
Uznawane były one za poślednią, użytkową dziedzinę 

sztuki. Obecnie prace tego rodzaju uzyskały status rzeźby. 
Waloryzacja tego rodzaju środków wypowiedzi artystycz-
nej wiązała się z docenieniem artystów, których głos był 
długo tłumiony. Zostali oni określeni jako „Inni” oficjalnej 
kultury. Ta inność została zidentyfikowana i nadała kie-
runek komentarzom krytyków. Czy jednak tego rodzaju 
interpretacje wyczerpują zawartość znaczeniową ich 
prac? Analizując wybrane prace tego rodzaju, postaram 
się wydobyć znaczenia odmienne od przyjętych w funkcjo-
nujących dyskursach krytycznych. Nie zamierzam pomijać 
znanych teorii związanych z kategorią Innego. Proponuję 
jednak, poprzez swoiste sproblematyzowanie tematów 
dzieł, poszukiwanie również odmiennego rodzaju inności. 
Inności, która w opozycji do zdefiniowanego, rozpozna-
nego Innego (kobieta, homoseksualista, osoba spoza euro-
-amerykańskiego kręgu kulturowego), nie jest oczywista 
i nie daje się sprowadzić dookreślonej ideologii.

Pierwszą grupą artystów świadomie wykorzystujących 
ubiór jako medium sztuki były kobiety. Rosemarie Trockel 
w swojej długoletniej działalności używała różnych środ-
ków wyrazu, jednak uznanie uzyskała w 1985 roku dzięki 
„Knit Pictures”. Były to „kolorowe wełniane prostokąty, które 
wieszała na ścianie tak, że wyglądały jak malarstwo barw-
nych płaszczyzn” [2]. Zarówno obrazy, jak i realizowane 
później dzianinowe elementy garderoby wielokrotnie uzna-
wano za komentarze do kobiecej działalności rękodzielni-
czej. Peter Weibel w katalogu wystawy artystki z 1988 roku 
pisał: „Gdy Rosemarie Trockel przedstawia ten artystycz-
nie pośledni materiał i tę estetycznie gorszą formę sztuki, 
uświadamiamy sobie, w jakim stopniu pierwiastek kobiecy 
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Doktor sztuki, adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych  
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Realizuje  
obiekty z pogranicza ubioru i rzeźby, asamblaże  
odzieżowe, fotografie, filmy, kolaże.
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jest wykluczony z kultury. Dlatego wełna jako materiał, 
dziewiarstwo jako metoda, a wzory z dzianiny jako temat 
są znaczące jako kobiece. Jeśli te znaczące są postrze-
gane jako kulturowo gorsze, to sama kobiecość musi być 
również postrzegana jako niższa” [3]. 

Autor tych słów, jak wielu innych komentatorów, utoż-
samia zastosowaną technikę z kobiecością. Trockel jed-
nak miała nadzieję, że jej dzieła nie zostaną zamknięte 
w kobiecym getcie. Identyfikowanie jej prac z aktywno-
ścią kobiecą wydaje się tym bardziej wątpliwe, że artystka 
nie wykorzystywała dzianiny wykonywanej ręcznie na dru-
tach. „Wszystkie dziewiarskie prace Trockel są profesjonal-
nie wykonywane przez maszynę dziewiarską sterowaną 
komputerowo” [4] – pisze Judith Collins. Nie stanowią 
więc działalności rękodzielniczej uznawanej za kobiecą, 
a kojarzą się z „męską” pracą przy użyciu nowoczesnej 
techniki. Zaburzeniem obrazu kobiecości marginalizowa-
nej, ale sielankowej, jest też wprowadzenie przez artystkę 
symboli władzy, przemocy, totalitaryzmu, dyskryminacji. 
Trockel zdobiła swoje obiekty (zarówno obrazy, jak i ubra-
nia) powtarzającymi się znakami: swastykami, sierpami 
i młotami, króliczkami Playboya itp. Nie są to przypadkowe 
motywy dekoracyjne. Jej prace mają szerokie podłoże 
intelektualne. Trockel studiowała antropologię, socjologię, 
teologię, matematykę i malarstwo. Znaki wprowadzane 
do dzianinowych obiektów nasycone są znaczeniami poli-
tycznymi i społecznymi. Do tego typu prac należy na przy-
kład seria „Balaklavas” z lat 1986–1990. Kominiarki kojarzą 
się z terrorystami, napadami na banki, zamaskowanymi 
mordercami. Symbole władzy i przemocy umieszczone 
na kominiarkach związane są z zabiegami porządkują-
cymi rzeczywistość na zasadzie dualistycznych, hierar-
chicznych podziałów. Swastyka przypomina o reżimie 
faszystowskim i podziale ludzkości na rasę panów i pod-
ludzi. Sierp i młot odwołują się do czasów zimnej wojny 
i podziału świata na Wschód i Zachód. Króliczek Playboya 
natomiast przywołuje klisze kobiecości i męskości, obser-
wowanego obiektu i obserwującego podmiotu. Za każdym 
razem mamy do czynienia ze schematem zbudowanym 
z dwóch przeciwstawnych elementów. Kominiarka, któ-
rej podstawowym przeznaczeniem jako części ubioru jest 
ochrona przed zimnem, w ujęciu artystki osłania system 
przed możliwością wyłonienia się alternatywnego roz-
wiązania. Sugeruje jednocześnie istnienie tajemniczego 
trzeciego elementu, który mógłby zdemaskować sztucz-
ność wspomnianych wyżej opozycyjnych podziałów. 
Zwraca uwagę na niesprawiedliwość podporządkowania 
złożonych relacji kategoriom politycznym i społecznym. 
Pozbawienie kominiarki otworu na usta potęguje wrażenie 
duszności, ograniczenia. Daje do zrozumienia, że nie jest 
możliwa komunikacja z tajemniczym Innym ukrywającym 
się pod nią. Również ów Inny nie ma możności wypowie-
dzenia się w postaci społecznie zrozumiałego dyskursu.

Yinka Shonibare jest brytyjskim artystą nigeryjskiego 
pochodzenia. Jego dorobek również zwykło się łączyć 
z dyskursem władzy. Artysta określa siebie jako „post-
kolonialną hybrydę” [5]. To określenie przystaje również 
do jego sztuki. Znakiem rozpoznawczym Shonibare stały 
się jaskrawo barwione bawełniane tkaniny batikowe, które 
odgrywają główną rolę w jego instalacjach, kostiumach, 
filmach i fotografiach. Batik naznaczony jest mieszanką 
znaczeń, wpływów etnicznych, politycznych, historycz-
nych. Postrzegany jest jako tradycyjna tkanina afrykańska. 
Naprawdę pochodzi z Indonezji. Stamtąd przewędrował 
w XVII stuleciu do Europy, gdzie nie zdobył uznania, ale 
zaczął być produkowany masowo i eksportowany do Afryki. 
W latach 60., gdy wiele krajów afrykańskich zdobyło nie-
podległość, ubrania w jaskrawych kolorach zdobione trady-
cyjnymi nadrukami (jak półksiężyce lub wzory nawiązujące 
do starożytnego Egiptu) stały się manifestacją dumy naro-
dowej Afrykanów.

Batik jako symbol autentycznej, a zarazem fałszy-
wej afrykańskości jest dla Shonibare inspirujący. Służy 
mu do tworzenia strojów, w które ubiera manekiny wiel-
kości człowieka. Stroje te naśladują z kostiumologiczną 
precyzją formy odzieży europejskiej z XVIII lub XIX wieku. 
Manekiny prezentowane są w rozbudowanych instalacjach 
o narracyjnej strukturze, czasem zapożyczonej z dawnego 
malarstwa, np. Williama Hogharta, Jean-Honoré Frago-
narda lub Thomasa Gainsborough („Mr. and Mrs. Andrew 
without Their Heads”). Niekiedy artysta ustawia je w jedno-
znacznych pozach seksualnych, ukazuje w trakcie zabaw 
(„Girl on Flying Maschine”), uczt („Party Time. Re-imagine 
America”), pojedynków („How to Blow Up Two Heads at 
Once”) nawet kosmicznych podbojów („Vacation”). Krytycy 
podkreślają polityczne i kulturalne implikacje jego prac. 
„Shonibare mógł nie być pierwszym artystą, który zaada-
ptował te tkaniny do zachodnich form, ale jako pierwszy 
spostrzegł, w jaki sposób można je wykorzystać do opo-
wiedzenia zawiłej historii globalizacji” [6] – pisał krytyk 
sztuki Dan Bischoff.

Godne uwagi jest to, że użyte manekiny są bezgłowe. 
Jesteśmy świadomi obecności znaków kultury Azji, Europy 
i Afryki. Nawet przytłacza nas wielość odniesień do kolo-
nializmu, niewolnictwa, bogactwa kultury europejskiej 
wyrosłego na wyzysku, pogmatwanej historii podbojów, 
ale tożsamość bohaterów fascynujących aranżacji nie 
jest możliwa do odczytania. Sytuacja ta otwiera odbiorcę 
na metafizyczną tajemnicę przekraczającą poziom rozwa-
żań o różnicach rasowych. Stajemy wobec nierozwiązywal-
nej zagadki tożsamości istoty ludzkiej, którą rozpoznajemy 
na podstawie zmysłowo obserwowanych cech. Mimo 
natłoku szczegółów odsyłających do wielu dyskursów 
mamy jednak niejasne wrażenie, że to, co najistotniejsze, 
wymyka się nam.
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Ubrania-obiekty artystyczne odegrały szczególną 
rolę w działalności akcjonistycznej. Helen Chadwick 
na początku swojej drogi twórczej realizowała kostiumy 
będące krytycznym dialogiem z modą i stereotypami 
płci. Prace te również łatwo wpisać można w kontekst 
dyskursu władzy w interpretacji feministycznej. Do tego 
rodzaju działań należy na przykład „In the Kitchen” – per-
formance z 1973 roku. W akcji tej modelki występowały 
w rozbudowanych strojach zmontowanych ze sprzętów 
kuchennych: zlewozmywaka, lodówki, suszarki, piekar-
nika. Uwięzione w przedmiotach, zintegrowane z nimi 
za pomocą wymyślnych uprzęży, próbowały się prze-
mieszczać, przesuwać absurdalne opakowania swoich 
ciał. Dla opisującego akcję krytyka sztuki Pawła Leszko-
wicza oczywista jest „dosłowna feministyczna wymowa, 
krytykująca zamknięcie kobiety w stereotypowych mode-
lach egzystencji” [7]. Sama artystka jednak zwracała 
uwagę na szersze znaczenie relacji między człowiekiem 
a przedmiotem. Uwagi te mogą stanowić punkt wyjścia 
do odmiennego spojrzenia na pracę i umożliwić znalezienie 
sformułowań spoza feministycznego słownika. Modelki 
nie tyle są uwięzione w przedmiotach domowych, co wpi-
sane w geometryczne formy, jak postacie z renesanso-
wych rysunków służących badaniu proporcji człowieka. 
W przedstawieniach tego typu liczne linie przecinają ciała 
postaci, zamykając je w figurach geometrycznych. U Chad-
wick linie rysunku zastąpione zostały pasami jednoczą-
cymi przedmiot z człowiekiem. Przedmioty te określały 
ich ruch i przestrzeń. Dzieło Chadwick przywodzi również 
na myśl kostiumy teatralne Oscara Schlemmera. Ten 
wykładowca Bauhausu tworząc eksperymentalną scenę 
teatralną uczelni, również odwoływał się do perspektywy 
geometrycznej, proporcji i formy ciała ludzkiego. Linie 
rysowane na scenie miały za zadanie budować siatkę 
przestrzenną, ponieważ – jak twierdził niemiecki artysta – 
„w ten sposób zostaje objawiona geometria i stereometria 
sceny i rozbudzone zostaje poczucie wymiarów (…) aktor, 
performer lub tancerz jest oczarowany tym przestrzen-
nym systemem, którego w innym wypadku pozostawałby 
nieświadomy i porusza się w jego obrębie inaczej, niż 
w niczym nie określonej płynności przestrzeni” [8]. Arnd 
Wesemann, niemiecki dziennikarz i krytyk tańca, porów-
nuje przestrzeń teatralną Schlemmera do zaprojektowa-

nej w 1926 roku przez Margarete Schütte-Lihotzky kuchni, 
której zadaniem była racjonalna organizacja przestrzeni 
i minimalizacja ruchów gospodyni domowej. Znajdujemy 
tu niespodziewane pokrewieństwo z kuchenną insceniza-
cją Chadwick. „Pomysł Schlemmera, polegający na wypro-
wadzeniu rodzajów ruchu ze współrzędnych przestrzeni 
scenicznej, przypomina ożywioną Kuchnię frankfurcką. 
Liniowa organizacja przestrzeni daje mechaniczną jakość 
ruchom gospodyni domowej. Fizyczne postawy aktora 
są podporządkowane linearnej organizacji wyimagino-
wanej architektury” [9] – pisze Wesemann. Skojarzenie 
to możemy uznać za zabawne, jednak nie powinno ono 
przesłaniać faktu, iż artyści badający proporcje człowieka 
w projektach rysunkowych lub na eksperymentalnej sce-
nie poszukiwali ogólnych praw bytu. Mistycy dostrzegali 
odpowiedniość między człowiekiem, jego ciałem a kosmo-
sem. W XV wieku włoski matematyk Luca Pacioli dowo-
dził, że „z ludzkiego ciała wywodzą się wszystkie miary, 
(…) przez które Bóg objawia największe tajemnice natury” 
[10]. Schlemmer przekładał te idee na artystyczny język 
abstrakcji. Pod tym kątem można też spojrzeć na „In the 
Kitchen”. Wychodząc poza klatkę codziennych uwikłań, 
w kontekście których rozpatrywana jest praca brytyjskiej 
artystki, możemy odkryć szersze odniesienia do otwartej, 
nieskończonej przestrzeni. Ta konfrontacja uświadamia 
nam granice ludzkiego umysłu. Współczesna amerykań-
ska filozofka Carolyn Korsmeyer pisze: „kontemplując nie-
skończoność zauważamy, że (…) wszechświat rozciąga się 
daleko poza zdolność uchwycenia go przez ludzki umysł 
(…) pozostaje nieznany, poza zasięgiem ludzkiej wyobraźni 
i zdolności rozumienia” [11]. Postacie z akcji Chadwick 
mogą więc być opisane zarówno jako kobiety uwikłane 
w zajęcia kuchenne, jak stanowić funkcje przestrzennych 
możliwości, funkcje nieskończoności, ewokując możliwość 
spotkania z czymś nieznanym, nie do objęcia, nie do opi-
sania.

Problem połączenia ciała z przedmiotem podejmowała 
też w swojej twórczości niemiecka artystka Rebecca Horn. 
Justyna Balisz, historyczka sztuki, pisze, że: „punktem 
wyjścia jest dla artystki własne ciało, które zdaje się być 
pierwszą i jedyną instancją w poznawaniu i odczuwaniu 
rzeczywistości” [12]. W latach 70. Horn realizowała akcje 
bez udziału publiczności, które były filmowane. Scenariusz 
tych wystąpień oparty był na kostiumie-przedmiocie zin-
tegrowanym z ciałem. Przykładem tego rodzaju działań 
jest „Unicorn” [13] – film z 1970 roku. Tytułowy jedno-
rożec to kobieta w absurdalnym kostiumie: do jej głowy 
przytwierdzony był ogromny drewniany słup. Przytrzymy-
wały go taśmy opasujące całe ciało. Kobieta w tej dziwnej 
uprzęży „wykonuje próbną trans-podróż przez lasy i pola” 
[14]. Legendarny jednorożec – symbol dziewictwa – ucie-
kał tak szybko, że nie sposób było go upolować. Okiełznać 
go mogła tylko dziewica lub przynajmniej ładna panna. 
Przez falliczną ozdobę głowy jednorożec był utożsamiany 
z aktywnością męską. Postać stworzona przez Horn sta-
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zaczęły wprowadzać do świata sztuki 
techniki i tworzywa identyfikowane  
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nowi amalgamat pierwiastka męskiego (róg), żeńskiego 
(na wpół naga modelka), czystości (biel kostiumu, sym-
bolika mitycznego zwierzęcia) oraz płodności (falliczny 
atrybut jednorożca, pola zbóż stanowiące tło akcji). Wycza-
rowany przez artystkę Inny nie jest więc jednoznaczny. Nie 
jest ani ludzki, ani zwierzęcy. Nie można też określić, czy 
reprezentuje świat rzeczywisty, czy bajkowy.

„Lead Pencil Mask” to kolejny film tej autorki z 1972 
roku. Ukazana jest w nim twarz artystki w masce. Maska 
skonstruowana jest z czarnych taśm stanowiących rodzaj 
elastycznej klatki, do której przytwierdzone są sterczące 
ołówki. Horn, poruszając głową, tworzy na znajdującym się 
przed nią papierze gmatwaninę linii. „Choć maska kojarzy 
się z przybieraniem obcej tożsamości, tutaj ruchy – mimo 
że gwałtowne i mechaniczne – oddają obraz indywidu-
alnego wyrazu, mają w sobie jednocześnie coś z pełnej 
energii, nieokreślonej, brutalnej determinacji tworzenia” 
[15]. Dzięki zjednoczeniu artystki z przedmiotem w akt 
tworzenia zaangażowane jest całe ciało. Automatyczny 
rysunek przywołuje ducha surrealizmu z jego pragnieniem 
dotarcia do podświadomości. Twórczy akt wywołany przez 
wspólne działanie człowieka i przedmiotu zaciera granicę 
między nimi. Ciało staje się akumulatorem przedmiotu, 
narzędziem dla przekazu dokonywanego przez przedmiot. 
Lub też inaczej – przedmioty połączone z ciałem ukazują 
mechanikę duszy. W późniejszych pracach artystki przed-
mioty uniezależniły się od ludzkiego akumulatora, żyły 
własnym tajemniczym życiem. Pomysł ten oznacza prze-
kroczenie podziałów przyjmowanych na gruncie antropo-
logii egzystencjalnej, odróżniającej człowieka, który określa 
się poprzez istnienie i przedmiotu jako „bytu w sobie”.

Filmowane akcje Horn zaliczyć można do dyskursu 
ciała, który w bardziej drastycznej formie obserwujemy 
w pracach takich artystek jak Jana Sterbak i Doroty Cross. 
Urodzona w Czechach kanadyjska artystka Jana Sterbak 
zrealizowała w 1987 roku pracę „Vanitas: Flesh Dress for 
Albino Anorectic”. Jest to suknia z 60 funtów surowej 
wołowiny prezentowana na modelce. W trakcie wystawy 
solone mięso kurczyło się i wysychało, naśladując proces 
starzenia się ludzkiej skóry. Pojęcie „vanitas” pojawiające 
się w tytule pracy odsyła nas do europejskiej tradycji 
artystycznej, w której oznaczało wizję opartą na konfron-
towaniu sprzecznych jakości: przedstawień dostatku, 
przyjemności życia z ulotnością i rozkładem. Na przykład 
w martwych naturach motywami wanitatywnymi były 
czaszki, gnijąca żywność, klepsydry, popsute instrumenty 
itp. Miały one za zadanie uświadomić odbiorcy „przemi-
jalność wszystkiego, co na tym świecie jest zmysłowe 
i piękne” [16]. Powiązanie pracy Sterbak z tradycją mar-
twej natury typu wanitatywnego wydaje się uzasadnione, 
choć użyte przez artystkę elementy są zaskakujące. Jej 
tworzywem artystycznym jest surowe mięso. Konotacje 
odnoszące się do śmierci potęguje występujące w tytule 
słowo „anoreksja” oznaczające chorobę często kończącą 

się zgonem. Ponadto mamy do czynienia z typową dla 
kategorii vanitas konfrontacją przeciwstawnych jakości. 
Obraz młodej kobiety zestawiony został z procesami gnicia 
i rozpadu. Obfitość, nadmiar pożywienia występuje obok 
jadłowstrętu. Umartwianie się poprzez głodówkę konfron-
towane jest z chęcią zaspokojenia próżności związanej 
z modnym wyglądem. Anoreksja jest przecież chorobą 
dotykającą wiele współczesnych kobiet dążących do atrak-
cyjnego wyglądu. Zgodnie z dyskursem feministycznym 
interpretuje się tę pracę jako komentarz na temat warto-
ści przypisanych kobiecemu ciału. W tradycji artystycznej 
ciało kobiece, zwłaszcza akt, służyło kształtowaniu ideału 
piękna. Konwencję kobiety jako biernego obiektu kontem-
placji przejęły współczesne media. Barokowa pulchność 
została jednak zastąpiona anorektycznym wyglądem. 
Piękno ociera się więc współcześnie o śmierć.

Praca Sterbak nawiązuje do tradycji artystycznej i jed-
nocześnie ją kwestionuje. Uderza drastyczna dosłowność 
przedstawienia wanitatywnego. Praca gniła na oczach 
widzów, wydzielając przykry zapach, emanując wilgocią. 
Artystka odwoływała się do zmysłów węchu i dotyku 
uważanych za doświadczenia fizyczne niegodne sfery 
estetycznej. Stwierdzenie, że stanowi to naruszenie este-
tycznego dystansu wydaje się zbyt łagodne wobec repul-
sywnych doznań. Pokazana kobieta wydaje się odarta 
ze skóry. Mięso, które oglądamy, jest wilgotne, płynne. 
Wiemy, że okrywa ciało, choć odbieramy je raczej jako 
odsłonięcie tego, co znajduje się pod skórą. Dzieło sprawia 
niepokojące wrażenie. Świadomość procesów gnilnych 
jest odrażająca. „Vanitas: Flesh Dress for Albino Anorectic” 
wibruje zmysłową energią. Silne emocjonalne wrażenia 
stanowią subwersywną siłę pracy, która poprzez wizu-
alny język próbuje oddać to, co jest niewyrażalne. W pracy 
Sterbak jesteśmy konfrontowani z niepokojącym doświad-
czeniem cielesności, śmiertelności ciała. Doświadczenia 
są sugerowane przez gnijącą suknię. Stajemy wobec 
tajemnicy śmierci, której nie potrafimy objąć wyobraźnią 
ani rozumem, gdyż praca Sterbak kwestionuje podział 
między zewnętrznym a wewnętrznym, między naturą 
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a kulturą. Jej przewrotna siła polega na tym, że prezento-
wana „sukienka” z mięsa, zamiast osłaniać ciało zgodnie 
z przeznaczeniem ubioru, odsłania cielesność. Podważona 
zostaje w ten sposób relacja natura–kultura. Ubiór repre-
zentuje kulturę, jednak w postaci odzieży z mięsa demon-
struje swoją chtoniczną siłę domagającą się powrotu 
do natury.

Irlandzka artystka Dorothy Cross zrealizowała w latach 
90. szereg dzieł, w których wykorzystała preparowaną kro-
wią skórę oraz wymiona. Jedna z tych realizacji zatytu-
łowana „Virgin Shroud” jest połączeniem jedwabnej sukni 
babci artystki ze skórą krowy. Tytuł pracy jest nie mniej 
zaskakujący niż tworzywo, z którego wykonany został 
obiekt. Dziewica w wielu kręgach kulturowych to uosobie-
nie ideału czystości, godna zachowania niewinność. Nie-
stosowne wydaje się więc połączenie tego pozytywnego 
symbolu po pierwsze z okryciem zmarłych, a po drugie 
ze skórą zdartą ze zwierzęcia. Zgodnie z wykładnią dys-
kursu feministycznego mówilibyśmy tu o pogrzebaniu 
żywcem w czystości. W pracy Cross suknia połączona jest 
z maską wyposażoną w wymiona okalające głowę niczym 
aureola. Ten atrybut świętości oraz czystość cielesna 
wywołują niejasne skojarzenia z Maryją Dziewicą. Jednak 
„skóra krowy pokrywa głowę osoby, uniemożliwiając komu-
nikację i sprawiając wrażenie, że wydaje się ona głupim 
zwierzęciem” [17] – wskazuje to na jeszcze jeden możliwy 
sposób odbioru tej pracy Judith Collins. Paradoksalnie 
w „Virgin Shroud” powiązane zostały ze sobą znaki skraj-
nie różne: czystość, rozkład, śmierć, świętość, zwierzęcość. 
Może jednak mamy do czynienia z metaforą całościową, 
której analityczna interpretacja jest niemożliwa.

Skóra jest jednym z najstarszych surowców wykorzy-
stywanych do sporządzania odzieży. Zdarta z martwego 
zwierzęcia zapewniała nie tylko ochronę przed złymi 
warunkami atmosferycznymi, ale dowodziła odwagi 
myśliwego. W kulturach pierwotnych wierzono również, 
że za sprawą magii człowiek zakładając skórę, zyskiwał 
moc pokonanego zwierzęcia. Na przykład Innuici doszy-
wają do kaptura uszy karibu, wierząc, że dzięki nim myśliwy 
lepiej usłyszy głos natury. Ubranie ze skóry zwierzęcia 
jest więc „strojem czwartego wymiaru” [18] mającym 
wymiar duchowy. Taka interpretacja odzieży skłania nas 
do zastanowienia, co znaczy zastosowanie przez Cross 
skóry krowy. Krowa w wielu kulturach uchodzi za zwierzę 
święte. W starożytnym Egipcie utożsamiano ją z boginią-
-matką. Sumeryjską boginię-matkę Ninut przedstawiano 
pod postacią krowy karmiącej cielę. W Indiach krowa 
nie jest utożsamiana z żadnym bóstwem, ale uchodzi 
za święte zwierzę, którego nie wolno zabijać ani spoży-
wać jego mięsa. Skojarzenie boskości czy też świętości 
ze skórą krowy nie wydaje się więc niestosowne, o ile 
odrzucimy katolicką perspektywę.

Współczesne artystki często sięgają do starożytnych 
źródeł, poszukując pozytywnych symboli kobiecych. 
W „Virgin Shroud” przedchrześcijańskie symbole nałożyły 
się na chrześcijańską postać Maryi. Mnogość tropów 
interpretacyjnych, wielowątkowość, nagromadzenie alu-
zji powodują zgubienie tropu. To, czego szukamy, zostaje 
zasłonięte licznymi drogowskazami.

„Bust” – kolejna praca irlandzkiej artystki – to dopa-
sowane do kształtu manekina krowie wymiona. Opisując 
tę pracę, Marysia Lewandowska, artystka i krytyk sztuki, 
zwróciła uwagę na ironiczne ujęcie męskich pragnień: 
„gloryfikując najbardziej mleczne z mlecznych gruczo-
łów (krowie wymiona) z karykaturalną przesadą [Cross] 
eksponuje stereotyp męskiego pożądania. W pewnym 
stopniu powiększenie to przywodzi na myśl nadmuchi-
wane kobiety-lalki, dostępne w sklepach z zabawkami 
dla dorosłych” [19]. Whitney Chadwick pisze o artystce 
w podobny sposób, twierdząc, że używa „humoru i iro-
nii, by rzucić wyzwanie społecznym konstrukcjom płci” 
[20]. Wydaje się to jednak uproszeniem, sprowadzeniem 
pracy do seksistowskiego żartu. Gdyby założyć to ubranie 
na człowieka, to choć zasłaniałoby ono nagość, jednocze-
śnie demonstrowałoby zwierzęcą seksualność. Niczym 
dziwna hybryda o wielu piersiach praca budzi skojarzenia 
ze Artemidą z Efezu – grecką boginią płodności i urodzaju. 
W rzymskiej mitologii jej odpowiedniczką była Diana – 
dziewica-łowczyni. Przedstawiano ją z takimi atrybutami 
jak: łuk, strzały, kołczan. W pracy Cross krowie wymiona 
sterczą, przypominając wycelowane ku widzowi strzały. 
Dziwny kostium stworzony przez artystkę łączy cechy 
grecko-rzymskie. „Bust” nastroszony wymionami stanowi 
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Ubiór jako obiekt artystyczny

Artyści reprezentujący sferę margina-
lizowaną od drugiej połowy XX stulecia 
stopniowo stawali się atrakcyjnym 
przedmiotem badań. Nurty sztuki inspiro-
wane feminizmem, homoseksualizmem, 
ruchami obrony praw etnicznych znalazły 
się w centrum zainteresowania.
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wyobrażenie archetypu opiekuńczości i niszczenia. Bogi-
niom świata starożytnego często przypisywano sprzeczne 
cechy. Inne skojarzenie związane jest ze znaczeniem, 
jakie Freud przypisywał krowim wymionom. Sytuował 
je na pograniczu między brodawką a penisem, co nada-
wało im międzypłciową tożsamość. Ponownie więc inter-
pretator pogrąża się w wielu tropach myślowych, które nie 
wydają się ostateczne i wyczerpujące.

W asamblażu „Spurs” Cross doszyła na napiętku mę-
skich butów krowie wymiona wraz z fragmentami owłosie-
nia. Tytułowe ostrogi nie są więc tutaj ostrymi, metalowymi 
przedmiotami służącymi dyscyplinowaniu koni. One same 
są fragmentami ciała zwierzęcego. W dodatku są gruczoła-
mi dostarczającymi pokarm, są miękkie i delikatne. Męskie 
obuwie wzbogacone żeńskimi mlekodajnymi atrybutami 
znalazło się na pograniczu płci i związanych z nimi konota-
cji. Męskość i przypisana jej dominacja (w przypadku jeźdź-
ca nad zwierzęciem) uległa zakwestionowaniu. Poddano 
w wątpliwość samodzielność władzy męskiej. Męskie buty 
wyposażone są w narzędzie władzy, ale ma ono żeński cha-
rakter. Żeński element asamblażu natomiast nie jest już tak 
kobieco bezbronny skoro stał się ostrogą. Nie ma jasności, 
co przez co jest dyscyplinowane, hierarchia między żeń-
skim, męskim i zwierzęcym uległa zatarciu.
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Asamblaż Cross naprowadza nas na temat przekracza-
nia granic płci i seksualnej odmienności. Z zagadnieniem 
tym łączy się działalność homoseksualnych artystów. Ich 
zainteresowanie ubiorem jako medium pozwoliło prze-
łamać klisze łączące skłonność do mody i wytwarzania 
ubrań z kobiecością. Amerykański artysta Charlers LeDray 
uczył się szyć od czwartego roku życia. Obecnie znany 
jest jako twórca miniaturowych ubrań, z których buduje 
instalacje przypominające scenografię do „Alicji w Krainie 
Czarów”. Oglądane z góry dają widzowi złudzenie domi-
nacji, kontroli nad miniaturowym światem. Jednak pozor-
nie niewinne, drobne obiekty posiadają zaskakującą siłę 
przyciągania uwagi i hipnotyzowania widza. Detale wyko-
nane przez artystę własnoręcznie okazują się być pułapką 
zastawioną na odbiorcę. Ulegając urokowi miniaturowej 
rzeczywistości, nie potrafi wyjaśnić, dlaczego poddał się 
jej władzy.

Jak wiadomo ubiór jest jednym ze sposobów manife-
stowania tożsamości płciowej. W twórczości homosek-
sualistów temat ten ulega sproblematyzowaniu. Rzeźby 

Ubiór jest jednym ze sposobów 
manifestowania tożsamości  
płciowej.

ubraniowe LeDray’a często mają charakter autoportre-
tów, co artysta akcentuje, haftując na nich swoje imię. 
Do tej nawiązującej do autoportretu grupy prac zaliczyć 
można obiekt „Charles”. Przedstawia on kurtkę typową 
dla środowiska gejowskiego lat 70., z której wysypują się 
drobne ubranka i bielizna obu płci. Charakter pracy może 
skłaniać nas do doszukiwania się w niej obrazu wielu 
potencjalnych podmiotów budujących wielogłosowe 
„ja” autora. Konstrukcję tę można odczytać jako przekro-
czenie ograniczeń płciowych, fantazmatyczną ideę tran-
sgender. Jacek Kochanowski, opisując subwersywny 
potencjał tkwiący w byciu homoseksualistą, stwierdza, 
że: „z perspektywy kulturowej geje nie posiadają żadnej 
płci, ich doświadczenie bowiem wykracza poza definicję 
męskości, której konstytutywnym elementem jest pożą-
danie kobiety. Także normatywnie ujmowana kobiecość 
jest im niedostępne z przyczyn czysto biologicznych (…) 
Pozostaje zatem ruch jawnej kontestacji norm płciowych 
(…) w kierunku przestrzeni postpłciowości…” [21].

Proponowana idea nowego sposobu konstruowania 
„ja” określana jest przez Julię Kristevę jako „podmiot w pro-
cesie”. Francuska psychoanalityczka zalecała również 
podobną otwartość przy analizie tekstu kulturowego, czyli 
np. dzieła sztuki. Odrzucenie doktryn, jej zdaniem, pozwala 
tworzyć polifoniczną strukturę przestrzeni znaczenio-
wej dzieła. Mój tekst ma być właśnie próbą poszerzenia 
przestrzeni znaczeniowej wybranych prac. Analizując je, 
brałam pod uwagę to, jak funkcjonują w aktualnych dys-
kursach kulturowych, ale jednocześnie interesowały mnie 
inne możliwe skojarzenia. Dążyłam więc do pokazania, 
że sztukę zarówno w działaniach aprobowanych, jak i kry-
tycznych cechuje niejednoznaczność. Ta strategia spo-
wodowała, że omawiane dzieła straciły wygodną z punktu 
widzenia aktualnych ideologii bezpośrednią wymowę. 
Stały się zagadkowe. Strategia przyporządkowania arty-
sty do określonej ideologii sprowadza Innego do wzorca. 
Uważam, że problematyka Innego jest bardziej złożona. 
Ukrytym Innym jest to, co nie daje się określić. Interpretacja 
moja nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami krytyków, 
na których się powoływałam. Raczej jest dopełnieniem 
ich analiz wskazującym, że poza Innym jawnym, istotnym 
z punktu widzenia polemik ideologicznych, istnieje Inny 
ukryty. Dociera on do niejawnych obszarów, wytrącając 
nas z utartych sposobów percepcji rzeczywistości.
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21. J. Kochanowski, Czy gej jest mężczyzną? Przyczynki do teorii postpłcio-
wości, [w:] Gender. Konteksty, red. M. Radkiewicz, Rabid, Kraków 2004, 
s. 115.
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clothing as an art obJect

The theme of the article is the contemporary sculpture referring to clothes. The objects are 

costumes of performers, clothing installations, photographic or film documentation of volatile 

"packages" of the human body presented in the gallery. Artists dealing with this type  

of creativity, selected by the author of the text, were once marginalized, also because of their 

gender, colour of skin or sexual identity. In the era of postmodernism, they took up a position  

in the mainstream of art, which is defined by the status of the Other. The author, however,  

is looking for a different kind of otherness. Interpreting selected works she refers to known 

discourses (of power, body, etc.) as well as is looking for different, hidden meanings. The hidden 

Other can only be suggested. Their ethereal nature can be manifested, among others, through 

understatements, disturbance of order based on oppositions, etc. The author analyzes selected 

works by Rosemarie Trockel, Rebecca Horn, Charles LeDray, Helen Chadwick, Jana Sterbak, 

Dorothy Cross, Yinka Shonibare. The hidden Other escapes from being finally closed  

in the definition. A description and definition would undermine its essence.
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