


To zdumiewające, jaką popularność osiągnęła w ostatnich latach hobbystyczna uprawa roślin. Instagram wypełniony jest zdjęciami 
aranżacji mieszkań przy użyciu roślin doniczkowych (szczególnie lubiane są sukulenty), co rusz pojawiają się w internecie nowe blogi 
poświęcone pielęgnacji roślin, “urban gardening” święci triumfy. Jaka jest przyczyna tego zwiększonego zainteresowania światem 
udomowionej przyrody? W eseju Liryka a społeczeństwo Theodor W. Adorno twierdzi, że przyczyną sakralizacji przyrody jest wyob-
cowanie jednostki w kapitalistycznym społeczeństwie, powodujące, że poszukuje ona miejsca ucieczki. Co więcej, prestiż przyrody 
wzrasta w okresach politycznej klęski, kiedy nadzieje na rewolucyjną transformację społeczeństwa zostają zawiedzione. Natura staje 
się obszarem, w którym wyobcowana jednostka odnajduje ukojenie. Kontakt z florą uspokaja, jakkolwiek nie likwiduje przyczyny 
złego stanu psychicznego. Czy jednak taka wizja przyrody – jako całkowicie odpolitycznionego środka poprawy nastroju, idealnie 
funkcjonującego przedmiotu konsumpcji – jest jedyną, jaką mamy do dyspozycji? Zdecydowanie nie! 

Wystawa FLORAPHILIA. Rewolucja roślin wydobywa świat roślin z reakcyjnego kontekstu modnych magazynów wnętrzarskich 
i powierzchownych ekotrendów, ujawniając ich emancypacyjny potencjał prowadzący ku społecznej transformacji. Przestrzeń Bien-
nale Warszawa staje się anarchistycznym laboratorium przyszłej rewolucji, która dokona się poprzez współpracę różnych gatunków. 
Rośliny z dekoracji naszych półek i parapetów przekształcają się w źródła inspiracji dla działalności politycznej. Fascynuje ich od-
porność, zdolności adaptacyjne i komunikacyjne oraz obojętność wobec jakichkolwiek granic państwowych. I tak na przykład nawłoć 
kanadyjska, zaszczepia w nas pierwiastek nieposłuszeństwa, róża japońska uczy jak ewoluować w zależności od otoczenia, a tatarak 
staje się symbolem odnowy i oczyszczenia. Rośliny są istotami z natury wspólnotowymi – nie są indywiduami odgraniczającymi się 
wyraźnie jedne od drugich. Ich tożsamość jest głęboko pluralistyczna: od korzeni będących siedliskiem zdecentralizowanej inteligen-
cji po łączące je z innymi organizmami relacje zależności. Czyż nie jest to panaceum na współczesny indywidualizm? 

Wystawa kwestionuje w ten sposób powszechne ujmowanie roślin jako mechanicznych „rzeczy”, reagujących wyłącznie na proste 
bodźce. Opuszczają one najniższą pozycję w hierarchii bytów prowadząc nas do wizji zasadniczego podobieństwa do ludzi. Dyna-
miczne, oddychające i wzrastające – obdarzone są wszak pewną formą intencjonalności, a nawet pamięcią.
 
Oryginalna architektura wystawy wzmacnia rytualistyczno-wspólnotowo-laboratoryjne wątki obecne w prezentowanych w niej pra-
cach. Pokryte obrusami stoły, niczym ołtarze, podkreślają konieczność wyjścia poza, bazującą na odczarowaniu rzeczywistości, 
instrumentalizację natury: wybrane religijne czy szamańskie przekonania idą wszak w parze z odkryciami współczesnej nauki po-
kazującymi, że rośliny są znacznie bardziej skomplikowanymi organizmami niż się wydaje. Stoły i krzesła zachęcają do dłuższego 
przebywania w przestrzeni wystawy: oglądu prac, lektury publikacji, a także rozmowy na ich temat z innymi odwiedzającymi. Jest 
to próba wprowadzenia w przestrzeń ekspozycji innego typu czasowości, bliższej powolnie rozwijającemu się światu roślin i pozo-
stającej w kontrze do zwyczajowej praktyki zwiedzania. Tak skonstruowana przestrzeń wystawy przywodzi również na myśl miejsce 
zebrań tajemniczej sekty, która w praktykach obserwacji i badania roślin upatruje początków przyszłej rewolucji.
 
W ramach wystawy zaprezentowana zostanie specjalna edycja projektu SURPLUS Magdy Buczek, w którym artystka zagłębia się 
w dyskursy, trendy i współczesną ekologię, szukając nowych semantycznych fetyszy dotyczących świata flory. Limitowana edycja 
używanych ubrań z nadrukowanymi sloganami dostępna jest w sprzedaży w kasie Biennale Warszawa.
 
Wystawa jest częścią projektu Floraphilia. O wzajemnych powiązaniach świata roślin, botaniki i kolonializmu, realizowanego przez 
Akademie der Künste der Welt w Kolonii ze środków Kulturstiftung des Bundes. Jego celem jest zgłębienie społecznych i politycznych 
aspektów historii roślin, botaniki i ogrodów botanicznych, w szczególności ich uwikłania w historię kolonializmu oraz ich znaczenia 
w kontekście ekonomicznym, feministycznym i migracyjnym. Projekt rozpoczął się w ubiegłym roku wystawą Floraphilia. Rośliny jako 
archiwa, sympozjum Ogród botaniczny jako przestrzeń kolonializmu w ogrodzie botanicznym i performensami w Kolonii. W tym roku 
jest realizowany w innych lokalizacjach we współpracy z międzynarodowymi instytucjami partnerskimi. Oprócz wystawy w Biennale 
Warszawa wydarzenia odbywają się w Berlinie (we współpracy z Savvy Contemporary), Aalst (przygotowane wraz z CIAP Kunstve-
rein oraz Netwerk Aalst), a także w Londynie w ramach projektu badawczego Critical Ecologies realizowanego przez Goldsmiths, 
University of London.

Udział Saddie Choua dofinansowano ze środków Flanders – State of the art. Udział Åsy Sonjasdotter dofinansowano ze środków 
Iaspis – the Swedish Arts Grants Committee’s international programme for Visual and Applied Artists. Udział Igora i Ivana Buharovów 
jest możliwy dzięki wsparciu Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Partnerami wystawy są ponadto: Centrum Sztuki Współ-
czesnej Temporary Gallery, fundacja Nowa Przestrzeń oraz firma LED FARMER.

Aneta Rostkowska

Aneta Rostkowska – kuratorka, badaczka i autorka tekstów, absolwentka studiów kuratorskich w De Appel w Amsterdamie. Studiowała 
filozofię, ekonomię i historię sztuki w Krakowie, Poznaniu, Heidelbergu i Frankfurcie nad Menem. W latach 2016-2018 była kuratorką na 
Akademie der Künste der Welt w Kolonii. Od stycznia 2019 roku jest dyrektorką Centrum Sztuki Współczesnej Temporary Gallery w Kolonii.
 
Mateusz Okoński – artysta, kurator, kolekcjoner i projektant przestrzeni wystawowych. Absolwent Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP, 
założyciel i poprzedni dyrektor artystyczny Zbiornika Kultury w Małopolskim Instytucie Kultury. W 2010 roku wspólnie z Jakubem Skocz-
kiem i Jakubem Woynarowskim powołał do życia grupę artystyczną Quadratum Nigrum. QN zajmuje się teoriami spiskowymi i pęknięciami 
w historii, łącząc klasyczne awangardowe dzieła i inspiracje z dawnych czasów w nowe, często zaskakujące kompozycje. Okoński mieszka 
i pracuje w Krakowie.



PARTER

Magda Buczek
Królestwo
flagi umieszczone na zewnątrz budynku Biennale Warszawa
2019

Seria flag lokalnego królestwa roślin. Wykonane z resztek i odpadów tekstylnych – prześcieradeł, obrusów i innych materiałów. Użyte 
na flagach teksty pochodzą z popularnych melodii, ludowych pieśni i dziecięcych rymowanek, w których występują rośliny. 
Tytuł pracy odnosi się do świata roślin, jak również do wyobrażonego królestwa wyłaniającego się ze zlepków tych tekstów, pełnego 
mrocznych zagadkowych postaci, niesprecyzowanych obietnic, gróźb i przepowiedni. Seria została stworzona w ramach SURPLUS, 
projektu o materialnej i symbolicznej nadprodukcji.

Magda Buczek
SURPLUS X Floraphilia nr 1–10, nakład 100
druk na używanych ubraniach, które można zobaczyć w witrynach i kupić przy wejściu na wystawę
2018

SURPLUS sytuuje się na styku sztuk wizualnych, poezji, mody i aktywizmu. U źródeł projektu leży nadprodukcja, a jego forma wizual-
na odnosi się do mody lat 80. i 90. XX w., kiedy koszulki z nadrukowanymi hasłami często stanowiły osobiste deklaracje. W SURPLUS 
X Floraphilia artystka zagłębia się w dyskursy, lifestylowe trendy i współczesną ekologię, szukając nowych semantycznych fetyszy 
dotyczących świata flory. Slogany są drukowane na używanych ubraniach w limitowanej edycji dziesięciu. Noszące je osoby staną 
się ekranem wystawowym w przestrzeni publicznej.

T-shirty i bluzy z kapturem można kupić w godzinach otwarcia wystawy FLORAPHILIA.
 
Masz na sobie coś z kolekcji SURPLUS X Floraphilia? Chcemy cię zobaczyć! Wyślij selfie w naszej koszulce lub bluzie na Instagram 
@biennalewarszawa – chętnie opublikujemy Twoje zdjęcie w ramach naszego projektu. 

Magda Buczek to artystka wizualna, tworząca projekty oparte na współpracach artystycznych. Jej prace to kolaże składające się 
z tekstów, ubrań i działań performatywnych. Artystka pokazywała swoje prace między innymi w SOMA w Mexico City, WANTED 
Design w Nowym Jorku i Calvert 22 w Londynie. SURPLUS prezentowany był między innymi na NEONYT Berlin Fashion Week 2019.

Igor i Ivan Buharov
Wieczne dostrajanie pola intencji
instalacja 
2018

Rewolucja zwierząt okazała się porażką, oto nadszedł więc czas na rewolucję roślin – naturalnie jeśli wierzyć Igorowi i Ivanowi Buha-
rovom. Ten duet artystów, filmowców i muzyków z Budapesztu, znanych ze swoich surrealistycznych i nierzadko arcyzabawnych 
filmów, przedstawia wyjątkowy projekt łączący instalację i performans, który miał swoją premierę na festiwalu Steirischer Herbst 
w 2018 roku. Artyści przekształcają przestrzeń Biennale Warszawa w anarchistyczne laboratorium przyszłej rewolucji, która wreszcie 
umożliwi współpracę między różnymi gatunkami. Zdaniem artystów rośliny mają najbardziej powszechne i zróżnicowane sieci komu-
nikacyjne, a zatem – w czasach masowej inwigilacji – mogą być naszymi najlepszymi sojusznikami w poszukiwaniu nowych kanałów 
bezpiecznej komunikacji i transferu danych. Czerpiąc z dorobku praktyk pozazmysłowych oraz z teorii bioenergetyki i elektromagne-
tyzmu, Igor i Ivan Buharov stosują zadziwiająco szeroką gamę odniesień transkulturowych – od obsydianowych luster, wykorzysty-
wanych w kulturach mezoamerykańskich do przepowiadania przyszłości po zachodnie wynalazki ezoteryczne, takie jak płytki Tesli. 
Część prezentowanej instalacji została wykonana przez Csabę Vándora.

Kornél Szilágyi i Nándor Hevesi współpracują od 20 lat. Jako Igor i Ivan Buharov mają na koncie szereg filmów, komponują też eks-
perymentalną muzykę. Ich surrealistyczne, awangardowe filmy balansują na krawędzi sztuk pięknych i kinematografii, kładąc nacisk 
na krytykę społeczną i polityczną. Igor jest absolwentem Węgierskiej Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie, a Ivan ukończył 
magisterskie studia nauczycielskie w zakresie kultury wizualnej na uczelni EKTF w Egerze. Razem wyprodukowali i wyreżyserowali 
szereg filmów eksperymentalnych, fabularnych, krótkometrażowych, dokumentalnych i animowanych.  
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Agency of Singular Investigations (Stanislav Shuripa, Anna Titova)
Leksykon botaniczno-polityczny i Slogan
książka i baner 
2018

Leksykon botaniczno-polityczny to kolejna odsłona aktualnego projektu ASI zatytułowanego Archiwa Flower Power. Ten pseudodo-
kumentalny projekt śledzi zmyśloną historię politycznej kontrkultury w XX i na początku XXI w. Leksykon to słownik tajnego języka 
kwiatów opracowanego przez grupę dysydentów z parapsychologicznym zacięciem. Każdy kwiat prezentowany jest w formie abs-
trakcyjnej czarnej sylwetki, której towarzyszy pojęcie zaczerpnięte z dyskursu politycznego XX wieku. Koncepcja kwiatów i przyrody 
jako źródła politycznej sprawczości opisana jest jako coś, co wykracza poza wymiar polityczny, historyczny czy nawet magiczny 

– nierozpoznana siła społeczna. Leksykon obejmuje 21 koncepcji politycznych („demokracja”, „rewolucja”, „ideologia”, „kontrkultura”, 
itp.). Zgodnie z narracją projektu został on wynaleziony przez tajne stowarzyszenie funkcjonujące pod nazwą Flower Power, które 
miało potajemnie działać pod koniec istnienia ZSRR i na początku czasów post-sowieckich. Aktywność grupy miała przede wszystkim 
charakter parapsychologiczny: głównym celem Flower Power był opór przeciwko systemowi i próba jego zmiany, realizowane przy 
pomocy telepatii i innych praktyk umysłowych. Leksykon, podobnie jak inne elementy pracy, składa się z rekonstrukcji dokumentów 
z archiwum FP, odnalezionego przez zespół badaczy ASI w podziemnej ziemiance zlokalizowanej w ogrodzie opuszczonej daczy na 
wschód od Petersburga. Ziemianka musiała być miejscem spotkań grupy kilkorga dysydentów (ich tożsamość pozostaje nieznana). 
Prezentowany slogan jest politycznym zaklęciem, które odwołuje się do nieświadomości. Grupa Flower Power wykorzystywała sloga-
ny, aby otworzyć portale do różnych wersji historycznej przeszłości. 

Agency of Singular Investigations została założona w 2014 roku w Moskwie przez artystkę Annę Titovą oraz artystę i pisarza Stani-
sława Shuripę. ASI analizuje przestrzeń narracji na styku komunikacji i praktyki artystycznej. Działalność ASI odnosi się do różnych 
form dyskursu i procedur przywłaszczania i reinterpretacji obrazów i pojęć, zarówno w sposób masowy, jak i jednorazowy. Wszystkie 
prace grupy – bez względu na to, czy odnoszą się do praktyki, czy teorii – pomyślane są jako odpowiedzi na konkretne wyzwania 
stawiane przez doświadczenie historyczne i jego oddziaływanie na aktualną sytuację. Łącząc elementy fikcji i dokumentu, krytykę 
reprezentacji i rekonstrukcji przestrzeni społecznych, ASI postrzega swoją działalność jako wspieranie demontażu hierarchicznych 
i patriarchalnych form, które w dalszym ciągu dominują w naszej sferze społeczno-kulturowej, a także ułatwienie przekształcania jej 
w bardziej otwarte, demokratyczne i emancypacyjne środowisko. 

I PIĘTRO



2
Saddie Choua
Dbaj o siebie i dołącz do rewolucji
instalacja
2019

W pracy zatytułowanej Dbaj o siebie i dołącz do rewolucji artystka wizualna, dokumentalistka i pisarka Saddie Choua opowiada 
o psychofizycznej traumie będącej skutkiem rasizmu. Punktem wyjścia dla instalacji jest zielnik napisany przez botanika i lekarza 
z Mechelen, Remberta Dodoensa. Choua opracowuje nowy zielnik, szczególną uwagę poświęcając traumie spowodowanej przez 
rasizm i prawicową politykę. Dodoens napisał swoje ważne, innowacyjne dzieło, Cruydeboek, w 1554 roku. W książce tej dokonał 
klasyfikacji roślin i kwiatów na podstawie ich cech zewnętrznych. W owych czasach było to coś nowego, jednak teraz takie podejście 
jest już dość przestarzałe. Ogólnym celem klasyfikacji jest zdobycie wiedzy, która ma umożliwić kontrolę nad przyrodą, a ostatecznie 
podporządkowanie jej własnemu interesowi. Gdy tylko fauna i flora zostały udomowione i znalazły się pod kontrolą człowieka, pojawił 
się szereg problemów. Czy nie przywiązywaliśmy zbyt wielkiej wagi do naszych roślin i zwierząt? Potrzebny był dystans, abyśmy mo-
gli dalej eksploatować przyrodę, nie odczuwając wyrzutów sumienia. Proces uprzedmiotowienia był nie tylko skutecznym narzędziem 
dominacji nad przyrodą, ale służył także kolonizatorom. W dzisiejszym społeczeństwie narzędziem dzielenia, dehumanizowania 
i ranienia ludzi jest rasizm. Czy jego ukrytą przyczyną może być ekonomiczny wyzysk i pogoń za zyskami?

W instalacji Dbaj o siebie i dołącz do rewolucji Saddie Choua odwraca role i wykorzystuje przyrodę, aby uśmierzać ból, leczyć i umac-
niać. Artystka stworzyła nową wersję zielnika Dodoensa, skupiając się na roślinach, przepisach i różnego rodzaju radach, mających 
na celu utrzymanie dobrego zdrowia i poradzenie sobie z traumą. Książka i instalacja Choua jest wynikiem badań przeprowadzonych 
w kontekście Contour Biennale 9 w Mechelen.

Saddie Choua to artystka wizualna, dokumentalistka i autorka tekstów mieszkająca w Brukseli. Łącząc sztukę z podejściem akade-
mickim, Choua tworzy politycznie inspirowane prace, przebijając się przez (wizualny) język mediów i konfrontując egzotykę i seksizm, 
tak często przywoływane w pseudorzeczywistości, która nas otacza. Jej celem nie jest snucie opowieści, ale tworzenie „sytuacji”, 
dzięki którym czytelnik/widz będzie mógł odkryć ukryte mechanizmy władzy determinujące naszą kulturę medialną. W swoich filmach 
dokumentalnych, instalacjach wideo, kolażach wykonanych w technice mieszanej i opowiadaniach Choua podkreśla kwestie dyskry-
minacji na tle rasowym i etnicznym, dyskryminacji kobiet, kolonializmu i klasy. Wiele uwagi poświęca też swoim kotom.
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Ruth Ewan
Inny czas
książka
2016

Inny czas to łąka i próbna rabata, która zmieniła nieużytki nieopodal domków pracowników Gravel Hill Farm – części farmy należącej 
do Uniwersytetu w Cambridge – w pozbawiony mechanizmu zegar. W drobiazgowym procesie selekcji wybrano rośliny, których kwia-
ty otwierają się i zamykają o przewidywalnych porach – pierwszy raz podobną koncepcję wysunął szwedzki taksonom Karol Linneusz 
w swoim dziele Philosophia Botanica z 1751 roku. Projekt miał na celu zbadanie alternatywnych, przedprzemysłowych sposobów 
postrzegania czasu w opozycji do obarczonej dużą presją percepcji czasu w XXI w. Zwrócenie uwagi na wymiar czasu było skutkiem 
badań nad aktualnym i historycznym rytmem obszaru North West Cambridge Development, jego mieszkańców i osób, które tam 
pracują. Linneusz wywarł też ogromny wpływ na Darwina, który jest ściśle związany z tym obszarem. Projekt obejmował dyskusję 
z kluczową grupą lokalnych doradców, m.in. Jo Cobb, ogrodniczką w Murray Edwards College, ogrodniczką Sophy Millington oraz 
botanikiem i ekspertem świata flory Royem Vickerym. W sadzeniu roślin uczestniczyli także okoliczni mieszkańcy, uczniowie szkoły 
i fani ogrodnictwa. Współautorami pracy są Ruth Potts i Marquard Smith.

Ruth Ewan to artystka mieszkająca i pracująca w Glasgow. Charakterystyczną cechą prac Ewan jest research i ścisła współpraca 
z innymi podmiotami, wskutek czego powstaje szereg form, takich jak wydarzenia, instalacje, teksty i grafiki. Projekty Ewan poświę-
cone są propagowaniu radykalnych idei politycznych za pośrednictwem muzyki, botaniki, kształcenia dzieci lub bardziej prozaicznych 
środków, takich jak odmierzanie czasu. W ramach swoich najnowszych projektów Ewan pracowała w różnorodnych przestrzeniach 
publicznych, m.in. w szkołach, więzieniach, pubach, na obszarach przemysłowych, w bibliotekach i parkach.
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Dagna Jakubowska
Chwasty, w ramach cyklu Jadalna mapa migracji
instalacja z obiektów jadalnych
2019
współpraca: Joanna Gawrońska-Kula (szefowa kuchni), Adam Kapler
projekt graficzny: Filip Zagórski / Type2.pl →



Praca składa się z zestawu przetworów wykonanych z roślin uznawanych za inwazyjne chwasty. Artystka odwiedzała różnego typu 
peryferia, nieużytki, miejsca opuszczone i „niewidzialne“ w poszukiwaniu zaskakujących i niedocenianych gatunków roślin. Wśród 
tych zapomnianych i w związku z tym rzadko wykorzystywanych naturalnych miejskich zasobów żywności znajdują się zarówno gatunki ro-
dzime jak i gatunki uznawane za obce. Szczególnie te ostatnie fascynują artystkę: dzikie rośliny nie rozpoznają granic – w przeciwieństwie 
do ludzi. Tworzony przez Dagnę Jakubowską polityczny atlas dzikich gatunków prezentuje ścieżki migracji, mechanizmy rozprzestrzenia-
nia, wpływ na gospodarkę i przyrodę, a także narracje medialne na ich temat. Według artystki rośliny obecne w projekcie mogą udzielać 
nam swojego wywrotowego potencjału, ponieważ dysponują zdolnością przetrwania w nowych ekstremalnych i nieprzewidywalnych oko-
licznościach. Spożywanie chwastów jest w tej perspektywie rodzajem rytuału będącego antidotum na lęk przed różnorodnością i przyby-
szami z zewnątrz. Pozwólmy zatem, by prowadziły nas: kudzu, rdestowiec ostrokończysty, szarłat szorstki, robinia akacjowa, topinambur, 
czeremcha amerykańska, aronia czarna, róża japońska, tatarak zwyczajny i niecierpek himalajski.

Dagna Jakubowska to artystka wizualna, reżyserka teatralna, przedsiębiorczyni, autorka krytycznych działań kulinarnych. W swojej 
praktyce performatywnej zajmuje się polityką żywieniową, procesami związanymi z odżywianiem i innymi aspektami codziennego 
życia. Mieszka i pracuje w Warszawie. Jest założycielką i koordynatorką kuchni wędrującej Ferment i Fundacji Nowa Przestrzeń.

5
Cecylia Malik
Nawłoć, z cyklu Suknie łąkowe
druk na płótnie
2013
 
Suknie łąkowe to seria performansów i fotografii, na potrzeby których Cecylia Malik stworzyła kolekcję sukni z polnych kwiatów i inwa-
zyjnych gatunków roślin rosnących w Krakowie i górskiej miejscowości Łapsze, gdzie artystka spędzała wakacje jako dziecko. Nawłoć 
jest wysoce inwazyjną rośliną, która rozprzestrzenia się w niezwykle szybkim tempie, wypierając wszystkie gatunki rodzime. Ubranie 
nawłociowej sukni staje się tu rytuałem, za pośrednictwem którego artystka przyswaja moc rośliny – jej upór i bezkompromisową 
postawę. Tym samym zdjęcie ujawnia ukryte źródło niespożytej energii Malik, tak widocznej w jej praktyce artystycznej i aktywizmie.
 
Cecylia Malik to malarka, performerka, aktywistka, kuratorka. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się kwestiami społeczno-poli-
tycznymi, angażuje się w inicjatywy „Prawo do miasta” i bada potencjał sztuki do zmian społecznych przez strategię rzeźby społecz-
nej. Cecylia Malik mieszka i pracuje w Krakowie.
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Katrin Mayer
mata kauczukowa
3 tableau:

– Dermografizm maty kauczukowej
– Od produktu do fetyszu
– Zatrucie kauczukiem
2018
 
Każdy, kto filozofuje na temat gumowej rękawicy – jak można by twierdzić w świetle topologicznych implikacji postmodernistycznych 
podejść i praktyk – otwiera się na to, co ekspansywne i ambiwalentne, na to, co powierzchowne i splecione, na wszelkiego rodzaju 
zakłócenia i komplikacje, uwikłania i osiągnięcia, prowadzące od jednej formy do następnej i zderzające koncepcje istoty i suwerennego 
autorstwa z koncepcją stawania się – w wielości i wskutek postrzegania z perspektywy innego. 

Sarah Kolb w publikacji Field of Codes
 
Praca powstała na wystawę Field of Codes w PIK (Projektraum im Kunstwerk), Kolonia.
 
Podejście Katrin Mayer można opisać jako archeologię wiedzy. Artystka podejmuje genderowo-polityczne i subkulturowe historie 
miejsca, weryfikuje ich zasadność, a następnie szuka dla nich przestrzenno-materialnej formuły. W trakcie tego procesu mierzy się 
z fikcją rzekomo neutralnej przestrzeni, pokazując, w jaki sposób miejsce nieustannie splata się z historycznymi znaczeniami. Aran-
żuje na nowo wybrane tropy ze swoich badań, sugerując nam konkretne zmiany w sposobie ich interpretacji. W rezultacie powstają 
tymczasowe, hybrydowe scenerie, których materialność i sposób prezentacji stają się istotnymi elementami znaczącymi, często wy-
kraczając poza swoją funkcję pośredniczącą. Dla Mayer tekstylia to metodyczne świadectwa, w których pojęcie wzoru nieodłącznie 
wiąże się z pojęciem struktury, a dla swojej czytelności wymaga formy. Mayer mieszka i pracuje w Düsseldorfie i Berlinie.
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Bianka Rolando
Solidare
instalacja: ścięte przez rolników kwiaty nawłoci, lusterka, szarfy, tekst własny
2019 →



Nawłoć była stosowana w ziołolecznictwie od tysięcy lat. Starożytni Rzymianie nazywali ją solidago od solidare co oznacza łączenie, 
zabliźnianie, zawiązywanie się ran. Nawłoć służyła jako zioło do przemywania ciężko gojących się ran. Ta, użyta w pracy została ścięta 
przez rolników jako chwast. Babcia artystki z nawłoci plotła małe wianki aby później kruszyć ziele i dodawać je do naparów. Złota dzie-
wica albo Złota rózga stała się materiałem wyjściowym by opowiedzieć o łączeniu, zawiązywaniu szeptu-wiersza z tym, co fizycznie jest 
złączone albo chce być włączone. Ogromny wianek z szarfami, na których napisane są wiersze przypomina skalą korowód. Odwołuje 
się do uświadomionej relacji z naturą, ale też wspólnotą, w której nie ma hierarchii, a wszystkie siły rozłożone są na okręgu na zasadzie 
współuczestnictwa, współbraterstwa, współsiostrzeństwa. Wiersz, łączący się z siłą splecionych ziół, które mają zabliźniać i leczyć, jest 
też związany z tradycją szeptuch – kobiet zajmujących się ziołolecznictwem, uwalniających, uzdrawiających za darmo. Szeptany wiersz 
łączy się z wyschniętym kwiatem nawłoci, ale też z lusterkami, które mają na nowo łączyć rozbicie/różne odbicia w całość, zawiązywać to, 
co nie może się ciągle zagoić – wspólnotę, która nigdy nie będzie zamknięta na innego.

Bianka Rolando to artystka i poetka, dr hab., wykładowczyni Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katedrze Wzornictwa. Swoje 
prace wystawiała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Instytucie Polskim w Rzymie, Kunsthalle Bratislava, Domu Umenia. Stale 
współpracuje z galeriami Foksal i Leto. Szczególnie fascynują ją zagadnienia książki; możliwych i niemożliwych połączeń obrazu i tekstu.
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Beatriz Santiago Muñoz
La cabeza mató a todos
wideo, 7:30
2016
 
La cabeza mató a todos, czyli Głowa, która zabiła wszystkich, łączy rdzenne mitologie z współczesnymi portorykańskimi bohaterami, geo-
grafiami i kulturą. Tytuł pracy odnosi się do lokalnej mitologii, w której spadające gwiazdy traktowane były jako pozbawione ciała głowy, 
przecinające niebo jako zapowiedź chaosu i destrukcji. Aktorka występująca w filmie, Michelle Nonó, ma styczność z rodzimymi gatunkami 
roślin – zajmuje się ziołolecznictwem i jest aktywistką kulturalną. Organizuje imprezy kulturalne w swoim domu w postindustrialnej dzielni-
cy miasta Carolina, zamieszkanej przede wszystkim przez ludność pochodzenia afrokaraibskiego.
 
Koty to bardzo częsty widok na wyspie Portoryko. W prezentowanym filmie kot został przedstawiony jako mitologiczna figura zdolna 
zmienić świat. Ścieżka dźwiękowa miesza czas i przestrzeń, przeskakując z kawałka punkowej peruwiańskiej grupy Los Psychos do mu-
zykalnego świergotania żaby coquí zamieszkującej podmokłe tereny kraju. Z połączenia tych elementów powstaje wyobrażenie zaklęcia, 
które jest w stanie zniszczyć przemysł zbrojeniowy, konfrontując się z zawiłościami systemu na płaszczyźnie poetyckiej, a nie racjonalnej.
 
Beatriz Santiago Muñoz mieszka i pracuje w San Juan, stolicy Portoryko. Jej podejście do kręcenia filmów i wideo cechuje etnograficzna 
wręcz ostrożność. Artystka gromadzi informacje o miejscu, w którym sytuuje swoje filmy, o jego kulturowym dziedzictwie i lokalnej mitologii. 
Chce poznać ludzi, którzy są tematem jej pracy, a zarazem aktorami na ekranie. Zaprasza ich do aktywnego uczestnictwa przez odegranie 
własnego życia lub jakiegoś aspektu ich kulturowej historii. Kreślą oni kontury pamięci kulturowej, umieszczając w ramach filmu także kwe-
stie społeczne i polityczne. Praktyka Santiago Muñoz łączy nagrania dokumentalne, rdzenną pamięć historyczną, zacięcie partycypacyjne, 
przypadkowe odkrycia i fikcyjne eksploracje.
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Åsa Sonjasdotter
Uprawa obfitości, o uwspólnotowionej praktyce ekologicznej i partycypacyjnej uprawy roślin
wideo HD, 35:10
2019
 
W Uprawie obfitości Åsa Sonjasdotter kontynuuje wieloletnie badania nad historią roślin i ich uprawy. Film powstał we współpracy ze 
Spesialkorn, Norweskim Stowarzyszeniem Nasion Odmian Dawnych oraz szwedzkim hodowcą roślin i agronomem Hansem Larssonem. 
Nakręcony wspólnie z Larssonem dokument opisuje rozmnażanie oraz uprawę genetycznie i morfologicznie różnorodnych nasion od-
mian dawnych, pokazując powtarzalność i rytm roślin w procesie uprawy. Praca otwiera dyskusję na temat różnych sposobów rozumie-
nia i opisywania wielogatunkowej, materialnej praktyki „uprawy”, w której kluczową, skomplikowaną rolę odgrywa czas oraz rytm żywej 
materii. Projekt ma wymiar lokalny – wskutek współpracy ze Spesialkorn i opisania jego wyjątkowego banku nasion, zlokalizowanego 
w norweskim okręgu Buskerud, odmiany przechowywanych tam nasion zostały odzyskane, rozprowadzone i przywrócone do uprawy 
przez Hansa Larssona. 
 
Åsa Sonjasdotter to artystka, badaczka, organizatorka i autorka tekstów. Zajmuje się procesami wiedzy, pamięci, utraty i perspektywy 
międzygatunkowej na przykładzie uprawy roślin, metafor i opowieści. Od 2018 roku pracuje jako badaczka praktyk artystycznych w Va-
land Academy na Uniwersytecie w Göteborgu (Szwecja). Jest członkinią założycielką The Neighbourhood Academy, oddolnego miejsca 
nauki i oddziału Prinzessinnengarten – miejskiego ogrodu w Berlinie (Niemcy). Wykładała sztukę współczesną na Akademii Sztuki 
Współczesnej w Tromsø (Norwegia) – instytucji, którą współtworzyła w latach 2007–2014. Od 1996 do 2006 roku była jedną z założy-
cielek feministycznej duńskiej grupy artystyczno-aktywistycznej Kvinder på Værtshus (Kobiety w pubie). Studiowała na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Londyńskiego (Goldsmiths), Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Trondheim (Norwegia).



FLORAPHILIA. Rewolucja roślin
25.10 — 29.12.2019
wtorek — niedziela: 12.00 — 20.00
miejsce: Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50

Wystawa nieczynna będzie: 1.11.2019 oraz 24 — 26.12.2019
Wstęp: 10 PLN
Bilety dostępne są: na stronie internetowej Biennale Warszawa, w aplikacji GoOut, w Biennale Warszawa 
przy ulicy Marszałkowskiej 34/50 (akceptujemy płatności gotówką i kartami płatniczymi)

kuratorka: Aneta Rostkowska
architektura wystawy: Mateusz Okoński

identyfikacja wizualna: Jakub Woynarowski
foto: Monika Stolarska
produkcja: Ela Petruk
komunikacja: Joanna Janiszewska, Artur Szczęsny
konsultacja botaniczna: Adam Kapler
tłumaczenia: Aleksandra Szkudłapska
montaż wystawy: Tadeusz Perkowski, Antoni Rylke, Krzysztof Krawczyński
promotorzy: Joanna Bernacka, Aleksandra Brzeska, Klara Duniec, Adam Durjasz, Estera Florek, Kajetan Gołę-
biewski, Aleksandra Górecka, Mateusz Kaczyński, Magda Kopańska, Agnieszka Łaguna, Maja Ryszkowska, Zu-
zanna Skupniewicz, Katsiaryna Smuraha, Aniela Starzyńska, Julia Strzemińska, Tamara Wachal, Zuzanna Wicha

SURPLUS
W kasie wystawy można kupić unikalne T-shirty i bluzy z kapturem stworzone przez Magdę Buczek w ra-
mach projektu SURPLUS X Floraphilia.

Masz na sobie coś z kolekcji SURPLUS X Floraphilia? Chcemy cię zobaczyć! Wyślij selfie w naszej 
koszulce lub bluzie na Instagram @biennalewarszawa – chętnie opublikujemy Twoje zdjęcie w ramach 
naszego projektu. 

Materiały Biennale Warszawa drukowane są na papierach pochodzących w 100% z recyklingu.


