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Joanna Rajkowska  Born in Berlin – A Letter to Rosa 

28 kwietnia – 16 czerwca 2012  

Wernisaż 27 kwietnia 2012, 18.00 – 21.00 
Wystawa odbywa się w ramach Gallery Weekend w Berlinie. 
  

Joanna Rajkowska jest jedną z najważniejszych polskich współczesnych artystek. Posiada 
ona niezwykłą umiejętność przekształcania prywatnych historii w wydarzenia publiczne i 
polityczne. Jej praktyka artystyczna polega na uczynieniu egzystencji zwykłych lub błahych 
wydarzeń widocznymi w kontekście społecznym.  
Słynne wcześniejsze projekty Rajkowskiej, takie jak Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich (2002) czy 
Dotleniacz (2007) stały się częścią warszawskiego życia publicznego. Najnowszy, realizowany 
ponad rok projekt pt. Born in Berlin posiada dwie odsłony. Pierwsza to film o tym samym tytule 
wykonany dla 7th Berlin Biennale for Contemporary Art we współpracy z ŻAK BRANICKA 
Foundation. W ramach biennale będzie on pokazywany w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. 
Druga pt. Born in Berlin – A Letter to Rosa to zbiór ponad stu rysunków i kolaży, rodzaj bardzo 
intymnego listu napisanego do córki artystki, który ta przeczyta gdy będzie dorosła. Rajkowska 
tłumaczy w nim: Miałaś być darem dla Berlina, miasta, z którego zazwyczaj przychodziło 
zniszczenie, przynajmniej dla mojej rodziny. Darem który miał wszystko odczarować. 

W czasie ciąży artystka podjęła decyzję, że miejscem narodzin jej córki będzie Berlin, na imię zaś 
nada jej Róża. Imieniem tym uhonorowane zostaną dwie kobiety: prababka artystki - Róża Stern 
oraz pochodząca z Zamościa Róża Luksemburg – polska rewolucjonistka, która większość życia 
spędziła w Niemczech i tu została zamordowana. Znająca kilka języków wybitna intelektualistka 
była teoretyczką ekonomii politycznej, działaczką II Międzynarodówki i przywódczynią lewicy 
Socjaldemokratycznej Partii Niemiec.  

Rajkowska świadomie podejmuje decyzje przyjazdu do miasta, które od zawsze było celem tysięcy 
emigrantów. W ten sposób projekt staje się rodzajem historycznej rekonstrukcji (reenactment), a 
pozornie prywatny gest artystki nabiera niezwykłej symboliki. Emocjonalne i administracyjne skutki 
tej decyzji jej córka będzie odczuwała do końca życia: odtąd w rubryce miejsce narodzin Róża 
zawsze wpisze: Berlin. To miasto i jego historia staną się na zawsze częścią jej życia. 

W projekcie Born in Berlin artystka „oprowadza” jeszcze nienarodzone dziecko po bolesnych 
miejscach Berlina i „zapoznaje je” z ranami przeszłości. W ten sposób konfrontuje przyszłość i 
nadzieję społeczeństwa z historią miasta. Artystka ma nadzieję, że w ten sposób przyszłość 
wybaczy przeszłości. Świadomie ofiarowuje nowonarodzone życie miastu, które odrodziło się jak 
Feniks z popiołów i dziś jest jedną z najbardziej dynamicznych metropolii świata. Born in Berlin 
wychodzi od prywatnej historii, aby docelowo podjąć dyskusję publiczną na temat migracji i 
upublicznić procesy społeczne, o których zwykle się milczy. 

Równolegle do projektu Born in Berlin Instytut Polski w Berlinie pokaże projekt Sumpfstadt, 
ponadto w ramach 7th Berlin Biennale for Contemporary Art zaprezentuje projekt Final Fantasies. 
Tym samym artystka stworzy w Berlinie trylogię poświęconą miastu, życiu i śmierci. W 
przygotowaniu jest również angielskojęzyczna wersja Przewodnika Joanny Rajkowskiej. 
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Komentarz Joanny Rajkowskiej do projektu Born in Berlin: 

„Wybór miejsca urodzenia w sposób istotny wpływa na los każdej istoty i na jej stosunek do owego miejsca. 
Wraca się tam jak zwierzę, myśli się o nim inaczej. Róża pozostanie w mieście przez parę miesięcy, będzie 
to pierwsze miejsce jej kontaktu ze światem. Przez całe życie na pytanie – Gdzie się urodziłaś? – będzie 
odpowiadać – w Berlinie. Dla Róży Berlin będzie się kojarzył z życiodajnym początkiem, choć pewnie nie 
będzie tego pamiętać. Pierwszy haust powietrza, pierwsze wydane przez nią dźwięki, pierwsza walka z 
infekcją będą związane z tym miastem i nic tego nie zmieni.  Róża jest moją odpowiedzią na Berlin. I darem 
dla tego miasta. 
 
Berlin jest specyficznym stanem umysłu. To miasto, które nie może udźwignąć swojej historii, które za 
wszelką cenę chce żyć chwilą teraźniejszą, rozkoszować się sobą, nieporównywalnym z niczym berlińskim 
powietrzem i stylem.  
 
Berlin nie chce być nagi, nie chce pokazywać ran, nie chce, po latach wojny i powojennej traumy, 
eksponować swojej bolesnej strony. Chce być ważną, kulturalną stolicą, elegancką, zimną i nowoczesną. 
Gdyby było to jedyne oblicze Berlina, nie byłoby tam miejsca dla Róży.  
 
Ja jednak wszystkimi zmysłami czuję, że Berlin nie jest w stanie poradzić sobie z samym sobą. Jest jak 
człowiek w średnim wieku, przystojny, dobrze ubrany, ale bardzo zmęczony przewlekłą chorobą, która miała 
wiele lat temu swoje stadium krytyczne. Zmęczony nie tylko tym co przeżył, ale też próbami opowiedzenia o 
tym, brakiem języka, powikłaniami oraz ilością leków przeciwbólowych, które musi codziennie przyjmować. 
Po chorobie zostały guzy i zmarszczki. Niektóre miejsca w jego ciele są zupełnie martwe.  
 
I tu się zaczyna moja mocna, jednoznaczna, twarda relacja z tym miastem. Chcę widzieć te martwe miejsca, 
chcę ich dotknąć. Chcę, żeby pojawiła się tam Róża. 
 
Nie trzeba żadnych dodatkowych wyjaśnień oprócz prostego przeciwstawienia tego co żyje, temu, co w jakiś 
sposób było, a często jest - martwe. Dlatego sama obecność Róży jest swego rodzaju opisem, aneksem, 
komentarzem i zajęciem stanowiska.” 

 

Projekty Joanny Rajkowskiej w Berlinie 

Born in Berlin – A Letter to Rosa 

Organizator: Galeria ŻAK | BRANICKA 
Miejsce wystawy: Lindenstr. 35, 10969 Berlin 
Daty: 28. 04. 2012 – 16. 06. 2012 
Godziny otwarcia w czasie Gallery Weekend Berlin: 28. – 29. 04. 2012, 11.00 – 19.00 
 

Born in Berlin oraz Final Fantasies 

Organizator: 7th Berlin Biennale for Contemporary Art  
Miejsce wystawy: Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin 
Daty: 27. 04. 2012 – 01. 06. 2012 

Projekt Born in Berlin powstał we współpracy z 7th Berlin Biennale for Contemporary Art i ŻAK BRANICKA Foundation 
Projekt wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundację im. Róży Luxemburg.  
 
Sumpfstadt 

Organizator: Instytut Polski w Berlinie 
Miejsce wystawy: Instytut Polski, Burgstr. 27, 10178 Berlin 
Daty: 19. 04.2012 – 31. 08. 2012 
 


