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Tematem prac Joanny Rajkowskiej jest pamięć zbiorowa. Najczęściej sięga do niej w 
przestrzeni publicznej, jak np. w projekcie Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich (Warszawa, 
2002) czy Benjamin w Konyi (2010, Turcja). Czasem używa też mitologii prywatnych, które w 
jej interpretacji stają się historiami uniwersalnymi.  
 
Projekt Złoto, Srebro, Mosiądz obejmuje prace powstałe na przestrzeni sześciu lat. Punktem 
wyjścia jest historia rodziny Rajkowskich - typowej warszawskiej rodziny burżuazyjnej, a 
jednocześnie jedna z tysięcy podobnych historii, które ukształtowały tożsamość Europy 
Wschodniej i jej pamięć zbiorową w XX wieku. 
 
Osią wystawy jest powracający motyw braku i straty. Każda z prac to mała narracja odnosząca się 
do konkretnej historii. Jedną z nich jest rzeźba spluwaczki, takiej samej, jaka stała w gabinecie 
stomatologicznym jej dziadka i pradziadka. Spluwaczka była jedyną pamiątką rodzinną, która po 
nich przetrwała, aż do chwili kiedy ojciec artystki, Andrzej Rajkowski przegrał ją w karty. W roku 
2008 rzeźba spluwaczki na kilka tygodni stanęła na Placu Konstytucji w Warszawie, w miejscu 
gdzie stał dom pradziadka artystki, zniszczony w czasie wojny. Wokół niej artystka buduje 
opowieść o trzech generacjach. 
  
Inny obiekt pokazany na wystawie to Gałkoszczęka, echo zemsty dziadka na Sowietach w 1945 
roku. Kiedy Rosjanie wycofywali się z frontu, za zrabowaną na terenach III Rzeszy biżuterię 
zamawiali u niego złote zęby. Rajkowski zamiast złotych, wprawiał im mosiężne zęby przetopione 
ze zwykłych klamek. Na odchodne pacjenci otrzymywali jeszcze płyn do płukania zielonego, 
trującego nalotu.  
 
W filmie Złoto i Srebro ojciec artystki szuka majątku rodziny, ukrytego w skrzyniach gdzieś pod 
ziemią w Żyrardowie koło Warszawy. Być może te pamiątki z przeszłości ułatwiłby mu także 
odnalezienie utraconej więzi rodzinnej i zrozumienie własnej historii. Jego życie to ciągła ucieczka: 
od ucieczki z Auschwitz do opuszczenia żony i rodziny. “Ojciec nie zmieniał mi pieluch i nie 
przyszedł do klasy, kiedy powędrowałam po raz pierwszy do szkoły ... Nie było go, kiedy miałam 
sepsę w szpitalu. Uciekł od matki.” Właśnie zerwane relacje rodzinne są tematem filmu Mój ojciec 
nigdy mnie tak nie dotykał, w którym artystka prosi ojca aby dotknął jej twarzy. Być może po raz 
pierwszy w życiu.  
 
Prace Joanny Rajkowskiej to zaklinanie czasu przeszłego. W powierzchowności dnia codziennego 
artystka odkrywa głębsze warstwy pamięci i dotyka ran przeszłości, po których wszyscy do dziś 
nosimy blizny.  
 


