
Najpierw oczywistość — to wielki zaszczyt 
być tu dziś z Wami i wygłaszać te słowa po
witania zwane wykładem inauguracyjnym. 
Zważając nie tylko na miejsce, ale i czas: 
intensywny, dramatyczny, wymagający, lecz 
dający też jakąś nadzieję, skoro spotykamy 
się po tak długim okresie nieobecności fi
zycznie, a nie tylko poprzez kamerę, ekran 
komputera, okienko komunikatora. 

O czym można mówić w Akademii Sztuk 
Pięknych po roku pandemii: wykładów online, 
korekt online, obron dyplomów i doktoratów 
online czy nawet wystaw online (wspomi
nając edycję Coming Outów z poprzedniego 
roku)? Może o tym… że mam nadzieję , iż 
nic takiego już się nam nie przydarzy. Bo 
nawet w tych digitalowych czasach, nawet 
dla tych artystów i artystek, którzy/które 
pielęgnują swoją indywidualność, a czasem 
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i samotność, spotkanie, kontakt oraz fizycz
ne doświadczenie są przecież bardzo ważne.

Jednak, zgaduję, zostałam zaproszona 
tu nie jako samozwańcza psycholożka czy 
socjolożka, a raczej jako praktyczka. Osoba, 
która od ponad 30 lat obserwuje to, co dzieje 
się na Wybrzeżu Kościuszkowskim, na Kra
kowskim Przedmieściu, na Myśliwieckiej czy 
też na Spokojnej. Jako widzka przeglądów 
rocznych w pracowniach i dyplomów, uczest
niczka lub słuchaczka dyskusji i wydarzeń. 
Ale też interesariuszka, czyli osoba reprezen
tująca w rozmaitych oficjalnych radach insty
tucję, Zachętę — Narodową Galerię Sztuki, 
współpracującą z całą Akademią, z różnymi 
jej wydziałami, z Muzeum Akademii Sztuk 
Pięknych, lecz przede wszystkim z artystami 
i artystkami, którzy także tu skończyli kiedyś 
lub skończą tu w przyszłości studia.

Budynek główny Akademii — pałac 
Czapskich — od Zachęty dzieli krótka ulica 
Traugutta. Przejść ją można w trzy do pięciu 
minut, po drodze mijając inne ważne bu
dynki, np. skrzydło Ministerstwa Finansów 
po jednej stronie,  a po drugiej dawną ka
mienicę Raczyń skich, gdzie w czasach, gdy 
zaczynałam pracę, mieściło się Ministerstwo 
Łączności z siedzibą główną Poczty Polskiej, 
a obecnie biura i kancelarie prawne — nie
które z bogatą kolekcją sztuki na ścianach, 
widoczną przez duże okna pierwszego piętra. 

Z ulicy Traugutta można skręcić w lewo 
i wejść w ulicę Mazowiecką, gdzie niegdyś 
królowały sklepy z zaopatrzeniem dla arty
stów (dziś jest ich jakby mniej) oraz gdzie 
mieści się siedziba Okręgu Warszawskiego 
Związku Polskich Artystów Plastyków —  
z wieloma sekcjami, biurami, pracowniami 
i  przestrzeniami wystawienniczymi.

Jeśli pójdziecie prosto ulicą Kredytową, 
miniecie Muzeum Etnograficzne, które w ob
szar swych zainteresowań włącza ostatnio 
kulturę współczesną, także wizualną. Tę, któ
rą tworzycie lub tworzyć będziecie. 

Piktogram, Fundacja Stefana Gierowskiego; fot. Angelika Rudak
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Na końcu, na rogu ulicy Kredytowej, już 
przy placu Dąbrowskiego, stoi stara kamie
nica w stanie „przed remontem” — dawna 
siedziba Wydawnictw Szkolnych i Pedago
gicznych, gdzie obecnie mieszczą się także 
związane ze sztuką instytucje prywatne.  
Galeria Piktogram powstała z pisma o sztuce 
o tej samej nazwie, współpracuje z młodymi 
artystami, współtworzy m.in. scenę WGW. 
Zupełnie odmienna placówka to skupiająca 
się na historycznych i współczesnych za
gadnieniach, przede wszystkim malarskich, 
Fundacja Stefana Gierowskiego — postaci 
niezwykle ważnej dla całej powojennej sztuki 
polskiej oraz dla Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, której był wieloletnim pedago
giem, profesorem, dziekanem. 

Możecie też z ulicy Traugutta (lub od 
ulicy Kredytowej) przejść na plac Małachow
skiego, gdzie od ponad 120 lat stoi budynek 
Zachęty. Jeden z nielicznych (prócz kościo
ła Świętej Trójcy), który prawie przez cały 
czas swego istnienia pełnił funkcję, dla ja
kiej został wzniesiony — prezentacji sztuki 
współczesnej. Nawet przy zmieniającej się 
tożsamości instytucjonalnej. Najpierw była 
to siedziba przedwojennego stowarzyszenia 

(dziś powiedzielibyśmy NGOsu) — Towa
rzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie gust 
mecenasów ścierał się z gustem współza
kładających TZSP artystów. Po wojnie stał się 
centralną instytucją kultury, czyli Centralnym 
Biurem Wystaw Artystycznych bezpośrednio 
podporządkowanym oficjalnej polityce PRL. 
A od lat 90. XX wieku — instytucją publiczną 
o autonomicznym programie i jasno skrysta
lizowanej misji, jaką pozostaje do dziś.

Dlaczego narysowałam ten plan? By 
uświadomić, jak wiele dróg jest przed Wami 
— choćby w niewielkim kwadracie o boku 
pewnie 500 metrów. Nie mówiąc już o moż
liwościach, jakie niektórym z Was da sama 
Akademia. Jest więc wiele dróg, ale żadna 
nie jest jedyna, słuszna, najlepsza czy jedy
nie obowiązująca. Galeria publiczna, galeria 
związkowa, galeria komercyjna, przestrzenie 
fundacji, uczelnia, obecność na wystawie 
muzealnej czy w kolekcji korporacyjnej  — to 
mogą być zaledwie zdarzenia. Przystanki,  
widoczne lub nie, znaki na Waszej drodze. 
Pamiętajcie, by nigdy nie stały się dla Was 
celem samym w sobie. 

W ciągu tych kolejnych lat będziecie 
się uczyć od Waszych profesorów techniki  
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Możecie być artystami i artystkami, ale 
wielu/wiele z Was po zakończeniu tych stu
diów zdecyduje się na inną drogę. I to też jest 
okej. Wierzę, że to, czego się tutaj nauczycie 
lub co z siebie wydobędziecie podczas stu
diów — element kreacji, empatia, twórcze 
podejście do przestrzeni, znajomość pewnych 
zasad i umiejętność ich łamania — może się 
nam wszystkim przydać również poza obsza
rem sztuki. 

Jeśli jednak zdecydujecie się, by pozostać 
w tym poszerzonym polu sztuki, to chciała
bym się z Wami podzielić pewną, być może 
banalną, obserwacją. Bycie artystką/artystą 
to nie tylko „produkcja dzieł” i udział w wysta
wach. Niekoniecznie sprzedaż prac w gale
riach i przyjmowanie wizyt kolekcjonerów czy 
kuratorów w pracowni. To nie tylko wymyśla
nie nowych idei bądź uczestniczenie w aktu
alnych trendach. To nie tylko niepowielanie 
tego, co było. Najważniejsze jest gdzie indziej.

Gdy przychodzi mi dyskutować na pozio
mie podstawowym, co to jest sztuka/czym 
jest sztuka, na przykładzie — powiedzmy — 
Czarnego kwadratu Malewicza, na zawsze 
padające argumenty typu „ja też bym tak 
potrafił”, nigdy nie odpowiadam częstym 
kontrpytaniem współcześników: „ale czy byś 
to wymyślił?”. Bo nie w tym jest problem. 
Odpowiadam innym pytaniem: ale czy umiał
byś z tym żyć?

Julita Wójcik, Jadwiga Sawicka, Zofia 
Kulik, Katarzyna Kozyra — każda z tych wy
bitnych artystek, które zmieniały oblicze pol
skiej sztuki, nie tylko tworzyła dzieła (często 
bez wsparcia systemu, a nawet przeciw nie
mu), ale każda z nich musiała i musi przede 
wszystkim z tym, czym jest jej sztuka, żyć na 
co dzień. Jako kuratorka, historyczka sztuki 
czy też osoba prowadząca przeze wiele lat 
instytucję, mogłam na własne oczy obserwo
wać, co to oznacza i z czym się wiąże takie 
codzienne uwiarygodnianie życia w sztuce 
i przez sztukę.

Julia Wójcik, Obieranie ziemniaków, 12.02.2001, fot. Anna 
PietrzakBartos/archiwum Zachęty
Jadwiga Sawicka, bez tytułu, 2006, kolekcja Fundacji Sztuki 
Polskiej ING
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i rzemiosła, będziecie zdobywać wiedzę 
o działaniach i strukturach wizualnych, po
znawać techniki i technologie malarskie, 
studiować kompozycję brył i propedeutykę 
projektowania graficznego oraz wiele innych 
przedmiotów. Będziecie chodzić na zajęcia, 
zdobywać zaliczenia, przeżywać korekty od 
Waszych profesorów i wykładowców. Lecz 
tak naprawdę i przede wszystkim będziecie 
się uczyć od siebie nawzajem. I ta wspólnota, 
a także wynikająca z niej, mam nadzieję, sa
moorganizacja, Wasze idee, Wasze wystawy 
„na dziko”, pomysły niepoparte (i nie podpar
te) grantem, punktami czy parametryzacją, 
realizowane bez oglądania się na kadrę czy 
na na nas — galerie publiczne, komercyjne, 
związkowe — są  przyszłością nas wszystkich.



Nie bez powodu wymieniłam te, a nie 
inne nazwiska — choć oczywiście mogłabym 
wymienić ich o wiele więcej. W 2015 roku 
Fundacja Katarzyny Kozyry opublikowała 
raport z badania na temat obecności kobiet 
na uczelniach artystycznych w Polsce. To 
było sześć lat temu, więc młodsze pokolenie 
ma prawo już go nie znać. Przypomnę tylko 
najbardziej paradoksalne porównanie uzmy
sławiające stopień zmaskulinizowania szkół 
artystycznych, które pod tym względem są 
porównywalne wyłącznie do uczelni teolo
gicznych. Choć kobiety stanowiły 77 procent 
ogółu studiujących, to zaledwie 35 procent 
pracowników naukowych i tylko 17 procent 
profesorów zwyczajnych. Przypadek? Nie 
sądzę… chciałoby się zażartować, choć to 
nie jest temat do żartów. Jak jest dzisiaj? 
Nie wiem. Badanie należałoby powtórzyć. 
Oby z lepszym parytetowo rezultatem.  
Choć patrząc wokół — na moje środowisko 
instytucjonalne — nie mogę się oprzeć wra
żeniu znikających dyrektorek, kuratorek czy 
właścicielek galerii, które działały w trudnych 
warunkach i niepewnej sytuacji, by zostać 
zastąpione w jakimś dogodnym, z pewnością 
nie dla nich, lecz raczej dla systemu, czasie.

To nie fair. I nie jest dobre dla nikogo, na
wet dla systemu. Pamiętajcie — Studentki, 
Dziekany i Profesory — że mamy prawo do 
całego życia. Również zawodowego.

Dlaczego tytułem tego wystąpienia jest 
milczenie Lee Lozano? Miałam nadzieję, 
że zaintrygowani tytułem niektórzy z Was 
wbili już to nazwisko do internetu, by po
tem sięgnąć po książkę o tej radykalnej 
artystce, która dopiero 20 lat temu, już 
po swej śmierci, wróciła do kanonu sztuki 
światowej. Malarka, autorka ekspresyjnych 
dzieł naładowanych ogromnym napięciem 
i często opatrzonych agresywnym tek
stem, która w końcówce lat 60. przeszła na 
barykady sztuki konceptualnej i w geście 

Zofia Kulik, Wspaniałość siebie IIIb, 1997, kolekcja Fundacji 
Sztuki Polskiej ING
Katarzyna Kozyra, Opowieść letnia, 2008, dzięki uprzejmości 
Fundacji Kataryzyny Kozyry
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artystycznym General Strike Piece — nie 
przestając być artystką — wycofała się ze 
świata sztuki (artworldu) i przestała produ
kować dzieła. Jej kolejny eksperyment, roz
poczęty w 1971 roku, miał trwać tylko mie
siąc. Zdecydowała wówczas, by nie odzywać 
się do żadnej z kobiet. Kontynuowała ten 
gest przez następne 27 lat, uwidaczniając 
w ten sposób, jak mało znaczą kobiety we 
współczesnym jej świecie.

Od eksperymentu Lee Lozano minęło 
wiele lat. Jego wymowa, choć paradoksalna, 
nabiera nowego znaczenia. Mimo że w do
menie komunikacji międzyludzkiej — także 
w mediach społecznościowych — panuje nie
zwykłe ożywienie, często furia i wrzask, trud
no oprzeć się wrażeniu, że życie publi czne 
cichnie. Parlamenty debatują, dialog z ludźmi 
umiera. Milczenie, które niczym nie różni się 
od krzyku, dotyka osoby marginalizowane  

Lee Lozano, Decide to Boycott Women, 1971
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Marek Sobczyk, Prosta tęcza, 2019, fot. Anna Zagrodzka/archiwum Zachęty
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i odzierane z podmiotowości. Symbolem tego 
zjawiska jest granica, nie tylko ta na wscho
dzie, lecz również ta biegnąca miedzy nami, 
dzieląca ludzi od ideologii, naszych od obcych. 

Każdy z nas wymaga i domaga się sza
cunku. Po każdej stronie. Nie dlatego, że ma 
przewrócone w głowie, ale dlatego, że bez 
wzajemnej afirmacji, akceptacji i uznania 
organizmy społeczne, w tym również instytu

cje kultury i uczelnie artystyczne, zamierają. 
Żaden człowiek nie jest nielegalny — to hasło 
po raz pierwszy wybrzmiało w Kassel prawie 
ćwierć wieku temu na documenta X. Żaden 
człowiek nie jest nielegalny. Nielegalne są 
społeczne i polityczne uzurpacje, by decydo
wać, kto nim jest, a kto nie. 

Chciałabym, by milczenie Lee Lozano 
wreszcie się skończyło!


