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Galeria Żak Branicka ma zaszczyt zaprezentować wystawę Agnieszki Polskiej pt. Trzy filmy z narratorem. 
Polska to jedna z najciekawszych artystek najmłodszego pokolenia (ur. 1985), której prace pokazywano już 
np. w KW Institute for Contemporary Art w Berlinie, Kunstbygning w Aarhus czy warszawskiej Zachęcie. 
 
Materiałem źródłowym do filmów video Agnieszki Polskiej są wyszukane w przedwojennych gazetach oraz 
magazynach sztuki z lat 60. fotografie, które następnie artystka cyfrowo animuje. Polską interesuje estetyka 
tamtych fotografii: ich zła jakość, duży raster lub nieostrość, dzięki którym jej animacje sprawiają wrażenie 
starych filmów dokumentalnych.  
 
Trzy filmy z narratorem to ironiczny tryptyk video o historii pomyłek, pominięć i białych plam w historii sztuki. 
Polska traktuje sztukę jako archiwum i przygląda się roli krytyki jako archiwizatora czy bibliotekarza. 
Interesuje ją nie to co zostało zarchiwizowane, ale to co zostało pominięte. Jak mówi: Zastanawiałam się 
nad luką, która powstaje między krytyką artystyczną a historią sztuki: w chwili, gdy krytyka traci 
zainteresowanie dziełem sztuki, popada ono często w zapomnienie doputy, dopóki historia sztuki nie będzie 
gotowa aby je ponownie ocenić.  (...) Niezrozumienie, błędna interpretacja, niedoskonała relacja – to  
czynniki popychające kulturę naprzód, tworzące nowe jakości i problemy. Archiwum żyje i jak każdy żywy 
organizm nieustannie się zmienia, pomnażając obrazy samego siebie w nieskończoność. Elementy 
zanegowane i odrzucone w procesie archiwizacji wypływają ciemną substancją w naszej podświadomości.  
 
Bohaterami dwóch części tryptyku (O zapominaniu imion własnych oraz Moje ulubione rzeczy) są dzieła 
sztuki konceptualnej, minimal artu czy happeningu, autorstwa takich artystów jak Robert Morris (Three L-
Beams, 1965), Robert Smithson (Nine mirror displacements, 1969), Walter de Maria (The New York Earth 
Room, 1977), Wolf Vostell (In Ulm, um Ulm und um Ulm herum, 1964) i innych. Dzieła te, pozbawione 
pierwotnego kontekstu, w filmach Agnieszki Polskiej stają się częścią mechanicznego, niewytłumaczalnego 
rytuału. Obrócone w żart stają się karykaturą, nie mającą nic wspólnego z pierwotną intencją autora. 
Zamieniają się w rodzaj rekwizytów, którymi można umeblować domki dla lalek. 
 
Kolejny film - Uczulanie na kolor odwołuje się do performansu o tym samym tytule, wykonanego w 1968 r. w 
poznańskiej galerii "Od nowa" przez Włodzimierza Borowskiego. Borowski, jedna z kluczowych postaci 
polskiej sztuki konceptualnej, przeszedł wprawdzie do historii ruchu, jednak do dziś nie został należycie 
doceniony. Jego akcja Uczulanie na kolor była pierwotnie niezwykle barwna i malarska, niestety jedyną 
zachowaną dokumentacją jest seria czarno-białych fotografii. Bazując na nich, Polska odbudowała 
przestrzeń performansu używając  materiałów wyłącznie w odcieniach szarości. Film ma charakter 
paradokumentu, w którym pojawia się coraz więcej błędów i nieścisłości w opisie zdarzenia, dzięki czemu 
całość przechodzi w senną  interpretację tego, co faktycznie miało miejsce. Uczulanie na kolor jest zatem 
hipotetyczną rekonstrukcją dzieła sztuki na podstawie współcześnie dostępnych zdjęć i opisów. Artystka 
niczym archeolog dokonuje jego rekonstrukcji. Czy jednak poprawnej? Czy mit o artyście jest zgodny z 
prawdą?   
 
Wystawa Trzy filmy z narratorem zadaje pytania pytania o sposoby pisania historii sztuki. Okazuje się 
bowiem, że pierwotne intencje, czy tak ulotne elementy jak humor lub ironia często są wypaczane, a dzieło 
sztuki traci swój pierwotny kontekst. Czy po latach, na podstawie rekonstrukcji opartych o strzępy informacji 
w ogóle jesteśmy w stanie poprawnie zrozumieć dzieła sztuki? Polska, powtarza więc za Zygmuntem 
Freudem (O zapominaniu imion własnych, 1909): To są przypadki, w których imię własne w istocie nie tylko 
jest zapomniane, ale także źle przypomniane. 
 


