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W CZYM JEST DOM?

Tworzenie domu wymaga pracy. Jest procesem, który nigdy się nie kończy. 
Dom ulega nieustannym zmianom i przekształceniom.

Pojęcie domu zawiera w sobie wiele znaczeń. W architekturze dom oznacza 
budynek. Na to, że dom w ogóle powstaje, ale także i na jego wygląd wpływa 
wiele czynników, a wśród nich: środowisko, warunki naturalne, społeczne 
i ekonomiczne. Dom to także mieszkanie, przestrzeń wewnątrz budynku, 
zorganizowana i zagospodarowana przez mieszkańców, zaprojektowana 
przez architektów. W wymiarze symbolicznym dom to „przestrzeń” – 
„miejsce pamięci” powstające z przedmiotów, zapachów i wspomnień jakiejś 
osoby. Dom w takim rozumieniu kojarzony jest z ciepłem i poczuciem 
bezpieczeństwa. Poczucie domowości jest ulotną, subiektywną cechą, 
która zamieszkuje bardziej w naszych myślach i odczuciach niż w czymś 
namacalnym. Realizuje się zazwyczaj w procesie udomawiania, czyli 
w rytuałach i zachowaniach, wśród których znalazły się: personalizacja, 
zawłaszczanie, czynienie rzeczy przedmiotami działania, bycie wobec 
przedmiotów oraz przeciw-stawianie się im. Wszystkie te czynności są 
różnymi aspektami zamieszkiwania. Walter Benjamin pisał:

Mieszkać [wohnen] jako czasownik przechodni (w sensie oswojonego życia 
[das gewohnte Leben] itd.) daje wyobrażenie o palącej aktualności, kryjącej się 
w tym działaniu. Jego istotą jest sporządzanie sobie powłoki 1.

Inaczej tworzymy tę powłokę, mieszkając u siebie, a inaczej jako emigranci.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci powszechne odnoszenie pojęcia domu  
i domowości tylko do budynku zaczęło ulegać zmianie, poszerzać  
się. Chciałoby się jednak zapytać: Czy tęsknota za domem gniazdem, za  
budynkiem dającym schronienie, pozostaje w nas ciągle żywa? Jak 
definiujemy domowość obecnie? Czy można poznać odpowiedź na pytanie 
„(w) czym jest dom”?

1 Walter

WHERE IS HOME?

Creating a home requires effort. It is a never-ending process. A home  
is subject to constant change and transformation.

The concept of a home carries extensive ambiguity. In an architectural 
sense, it means a building whose appearance, and even its existence, 
is influenced by: the environment, its natural, social and economic 
conditions. A home can also be a flat, the space inside a building, 
organized and managed individually by its residents, designed by 
commissioned architects. In symbolic terms, a home is a ‘space’ – a ‘place 
of memory’ created by individual clusters of objects, smells and memories. 
Thus understood, the home is often equated with warmth and a sense 
of security. Domesticity is that elusive, subjective trait that resides in 
our thoughts and feelings rather than in anything tangible. It is usually 
reached through a process of domestication, or through rituals and 
behaviours, including: personalization, appropriation, making things 
subjects of action, acting against objects and opposing them. All these 
activities are various ways of dwelling. Walter Benjamin writes:

“To dwell [wohnen] as a transitive verb (in the sense of indwelt spaces 
[das Gewohnt Leben] etc.) gives an idea of the frenetic topicality concealed 
in habitual behaviour. Its essence is to fashion a shell.”1 

The shell is fashioned differently by native home-dwellers and by migrants.

In recent decades, the previously prevailing association between the 
notion of home and domesticity and the building itself has undergone 
change, or extension. Nonetheless, the question ought to be asked: Do  
we still have this homesickness – a longing for the nest – existing inside 
us? How do we define domesticity nowadays? Can one really answer  
the question “what (where) is home”?

1 Walter Benjamin, The Arcades Project, p. 22.

1 Walter Benjamin, Pasaże, s. 221.
1 Walter Benjamin, The Arcades Project, 
p. 221.
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Inspiracji do poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie mogą dostarczyć 
uwagi fińskiego architekta Juhaniego Pallasmy:

Doświadczenie domu jest zbudowane z konkretnych czynności: gotowania, 
jedzenia, spotykania się, czytania, przechowywania, spania, czynności intymnych 
– nie z elementów wizualnych. (...) Przestrzeń architektoniczna jest przestrzenią 
zamieszkaną a nie przestrzenią fizyczną, a przestrzeń zamieszkana zawsze 
wykracza poza geometrię i to, co daje się zmierzyć 2.

Jestem przekonana, że nie istnieje jedyna dobra odpowiedź na pytanie: 
„(w)czym jest dom?”. Jest ich wiele. 

W Książce kucharskiej z metaforami domu przywołuję własne realizacje: 
stare i nowe. Od kilkunastu lat zajmuję się w różny sposób koncepcją 
sfery domowej. Patrzę na nią z perspektywy idei własnego miejsca, przez 
pryzmat pojęcia domowości, lecz także poprzez zagadnienie opresyjności 
przestrzeni domowej, wykluczenia z niej oraz nowoczesnych modeli 
rodziny. Nie stworzyłam nowych realizacji, zdecydowałam się na ponowne 
użycie istniejących już prac i na próbę osadzenia ich w pogłębionych 
kontekstach teoretycznych. 

W książce zebrałam opowieści ukazujące różne sposoby mówienia o domu. 
Są one przeciwstawne wobec takiego rozumienia, które uznaje dom za 
produkt kultury konsumpcyjnej i symbol sukcesu materialnego. Moim 
zamiarem było wydobycie delikatnej, osobistej esencji z tego, co jest nam 
narzucone jako dom, pod postacią norm społecznych.

Zasadą budowy zarówno wypowiedzi teoretycznej, jak i dopełniających 
ją realizacji artystycznych3, których pierwsza wersja powstała na potrzeby 
pracy doktorskiej, jest naturalny wzrost, rośnięcie na podobieństwo 
drożdży lub zakwasu. Zadając pytania, otwieram kolejne „pokoje” – 
rozdziały przedstawiające różne, ale równoważne zagadnienia związane 
z koncepcją domu. Zagadnienia te ujmowane są poprzez tekst i materiał 
wizualny. Pisanie zaś wpływa na to, co materialne, i odwrotnie. Istnieje 
pomiędzy nimi obustronna zależność.

Perspektywa, jaką przyjmuję w tej książce, zakłada otwartość na punkt 
widzenia Innego. W tym celu książka przyjęła otwartą formę, w którą 
wciąż można włączać nowe spojrzenia oraz kolejne prace.

2
3

Inspirations for an answer can be found in the remark of the Finnish 
architect, Juhani Pallasmaa: 

The experience of home is structured by distinct activities – cooking, eating, 
socialising, reading, storing, sleeping, intimate acts – not by visual elements. 
(...) Architectural space is lived space rather than physical space, and lived space 
always transcends geometry and measurability.2 

I am certain that there is no one good answer to the question: “what 
(where) is home?” The answers are many.

In The Cook Book with Home Metaphors I draw on my own projects: recent 
and older. For over a decade I have been dealing with the sphere of home 
in different facets – from the perspectives of my own dwelling-place, 
domesticity, oppression, exclusion or models of the modern family. Rather 
than creating new artefacts, I decided to reuse existing work relating to 
the issues of home and embed them in extended theoretical contexts.

The book collects stories demonstrating various aspects of home and 
domesticity. They go against the grain of understanding the home  
as a product of consumer culture and a symbol of material success. 
My intention was to bring out the delicate, personal essence of what is 
imposedon us as a home in the form of social standards.

The compositional principle of both the theoretical presentation and  
the corresponding art works3, first delivered within the framework of my 
doctoral dissertation, is natural growth, a growing like that of yeast or 
leaven. I position myself at the centre of this growth and, posing questions, 
open up its successive rooms, cells, and hideaways: chapters presenting 
different but equivalent problems related to the concept of home. These 
problems are elaborated by text as well as by visual material. Writing 
affects the material and vice versa. Their relationship is reciprocal. 

My approach in the book is grounded in openness to the view of the 
Other. Therefore the book has assumed an open form approach that can 
lead to a continuous inclusion of other points of view and other works.

My work emphasises the relationship of artistic practice to theory. As an 
artist, I am not only a practitioner, but place an equal emphasis on theory, 
a commentary on my pieces, complementing them with various avenues 
of interpretation.

2
3 

2 Juhani Pallasmaa, Oczy skóry, s. 75–76.

3 Teksty oraz prace powstały na potrzeby 
doktoratu obronionego w 2016 roku na 
ASP w Krakowie.

2 Juhani Pallasmaa, The Eyes of The Skin, 
pp 63/64.

3 The texts and art works were produced 
as part of my doctoral degree, awarded by 
the Jan Matejko Academy of Fine Arts 
in Krakow in 2016.
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W mojej pracy kładę nacisk na związek teorii z praktyką. Zajmuję się 
sztuką nie tylko od strony praktycznej, równie ważna w mojej działalności 
jest teoria, stanowiąca rodzaj komentarza dla prac, uzupełniająca je 
o rozmaite sposoby interpretacji.

Kompozycją Książki kucharskiej z metaforami domu rządzi zasada połączenia 
tekstu z obrazem, opowieści z dziełem wizualnym. Tekst wpływa na 
dzieło, a dzieło na tekst, obie części książki, pisemna (teoria) i praktyczna 
(realizacje) są równorzędne i nie sprowadzają się tylko do opisów czy 
ilustracji. Rozważania teoretyczne przygotowują grunt do zadawania 
pytań. W książce, poza pytaniem „(w) czym jest dom?”, zastanawiam się 
także nad oddziaływaniem pisania na kształt dzieła oraz budowaniem 
dzieła, które wpływa na pisanie. 

Tworząc tę książkę, rozważałam różne jej formy. Ostatecznie stała się 
obiektem złożonym z tekstów i rysunków. Taki sposób budowy pozwala 
zobaczyć przestrzeń zapisanego tekstu. Książka stała się modelem domu, 
jej rozdziały zaś – pokojami.

Tworzenie pracy doktorskiej, która stanowi podstawę tej książki, stało się 
„budowaniem domu”. Budowanie domu-doktoratu to proces, który można 
kontynuować.

Rysunek przedstawia układ dań na stole. Każdy z uczestników uczty 
przynosi do stołu inne danie, które symbolizuje jakąś opowieść związaną 
z domem. Ta struktura może się rozrastać w nieskończoność.

Forma książki odzwierciedla koncepcję domu znajdującego się w ciągłej 
budowie. Cechuje ją otwarcie i brak zakończenia, które sprawiają, że 
w przyszłości będzie można powiększać kolejne pokoje, a już istniejące 
poddawać nowej aranżacji. Carl Gustav Jung budował swój dom przez 
trzydzieści lat. Mniej więcej tyle samo czasu powstawał dom w Szuminie, 
w którym Zofia i Oskar Hansenowie testowali praktyczne rozwiązania 
związane z Teorią Formy Otwartej. Witold Rybczyński początkowo 
zamierzał zbudować warsztat do budowy łodzi, w końcu jednak postawił 
dom, co opisał w książce Najpiękniejszy dom na świecie.

Tematem domu zajmowałam się zawsze, od samego początku działalności 
artystycznej. W 2000 roku powstał Przenośny oznaczacz miejsca. Jest to 
obiekt wykonany z czerwonego aksamitu, składający się z 25 prostokątów, 
o wymiarach całości 160 × 120 cm. Stworzyłam go po wyprowadzce 

The composition of The Cook Book with Home Metaphors is governed 
by a connection of text and image, stories with visual work. The text 
affects the work and the work affects the text; both parts of the book, 
the written (theory) and the practical (art works) are equivalent and 
irreducible to a mere illustrative presentation of the theory. My theoretical 
considerations prepare the ground for asking questions. The book, in 
addition to asking the question “(where) what is home?”, considers the 
mutual influence and impact of writing on the shape of the work and 
creating work which affects writing.

Creating the book, I considered its various, potential forms.  
Ultimately the book became an object composed of texts and drawings. 
The composition makes it possible to see the space of the written  
text. The book came to model a house, with chapters as its rooms. 

Preparing my doctoral thesis, on which this 
book is based, became  a process akin to both 
making and maintaining home. And by 
analogy the doctorate-home creation has become 
a potentially never-ending process.

The drawing represents a composition of dishes on 
a table. Each participant brings another dish to the 
table, symbolising some story related to the home. 
It is a potentially infinitely expanding structure.

The notion of home as a never-ending process, 
a dynamic structure that never ‘is’ but always 
‘becomes’, is reflected by the book’s formal 
structure. The conception is open-ended and 
incomplete, endowing the book with the 
potential to open successive, themed rooms 

in the future and to rearrange those already existing. Carl Gustav Jung 
was creating his home for 30 years. Almost as much time was needed 
for Zofia and Oskar Hansen to complete their home in Szumin, where 
they practically tested their Theory of Open Form. Witold Rybczyński 
had intended to erect his boat-building workshop, but ended up creating 
a home and described it in his book The Most Beautiful House in the World.

The subject of home has always been my preoccupation, since the very 
beginning of my artistic activity. In 2000, I produced the work Mobile 

Drawing, 2014, Małgorzata 
Markiewicz

Rysunek, 2014, Małgorzata 
Markiewicz
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z domu rodziców, kiedy zamieszkałam z mężczyzną i zaczęłam tworzyć 
własne gniazdo, własne miejsce dzielone z drugą osobą. Czerwony, 
składany dywan miał gwarantować prawo do „własnego pokoju”, 
o którym pisała Virginia Woolf. Była to moja pierwsza praca tego rodzaju: 
przedmiot niby codziennego użytku, ale zdradzający krytyczny stosunek 
do rzeczywistości. Od tamtej pory często wykorzystywałam pozór 
zwyczajności (na przykład ubrań), aby przemycać nieoczywiste, ukryte 
znaczenia.

Signature Of The Place. It is an object made of red velvet, consisting of 
25 rectangles measuring the total of 160 × 120 cm. It was created when 
I moved out of my parents’ house and started living with a man, at the 
same time beginning to build my nest, my own place, shared with the 
other person. Therefore, the red, folded carpet was to guarantee the right 
to “A Room of One’s Own”, as described by Virginia Woolf. It was my first 
work/object, an object of ostensibly everyday use, but disclosing a critical 
attitude to reality. Since then I have often used the pretext of the ordinary 
(e.g. clothes), to smuggle in unapparent, hidden meanings and senses. 
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ZABAWA W DOM

Pytanie o dom jest jednocześnie indywidualne 
i uniwersalne, odnosi się zarazem do każdego 
z osobna. Odpowiedzi poszukuje się latami, 
każdy znajduje własną definicję domu, ilu ludzi – tyle odpowiedzi. 

Kluczowy w trakcie pracy nad książką stał się dla mnie czas spędzony 
w miejscu noszącym nazwę Christiania Researcher in Residence  
(CRIR), w kopenhaskiej dzielnicy Christiania, wiosną 2014 roku.  
Przez dwa tygodnie mieszkałam wraz z partnerem w małym domku,  
a naszą codziennością stał się rodzaj performansu. Rzeczywistość mieszała 
się ze sztuką. Przedsięwzięcie nazwałam Zabawą w dom. Słowo „zabawa” 
rozumiałam podobnie do angielskiego „play” – „grać”. Zabawę odnosiłam 
do gry: gry dziecięcej w udawanie, gry w teatrze na scenie, gry w teatrze 
codzienności. Każdy z nas odgrywa pewne role społeczne. Małżeństwo 
i wychowywanie dzieci jest formą umowy, czyli „gry” według z góry 
ustalonych zasad. Jest zgodą na stworzenie „przedsiębiorstwa”, w którym 
każdy jest obarczony obowiązkami. Oczywiście, na początku ludzi łączą 
uczucia, które z czasem ulegają przemianom, wzmacniają się bądź bledną. 
Kiedy ich zabraknie, a pozostaje tylko umowa, wspólny kredyt oraz dzieci, 
dorośli zaczynają grać. 

Obserwacje poczynione w Christianii zmusiły mnie do przemyślenia idei 
domu i domowości. To właśnie owoce tego projektu wyznaczyły strukturę 
mojego doktoratu – i w konsekwencji tej książki. Stworzony w Kopenhadze 
spis najważniejszych wątków związanych z domem zawierał słowa i hasła, 
które mogą być traktowane jako nazwy wspomnianych przeze mnie 
wcześniej pokojów. Sam ich układ może być różny. Pragnę, aby kolejność 
odwiedzania następowała według osobistego wyboru czytelnika, aby 
każdy mógł ułożyć dla siebie własną trasę, indywidualną opowieść. Jak 
pisałam wcześniej, niektóre z pokojów zostały już otwarte, inne wymagają 
jeszcze pracy – tworzenie domu jest nigdy nieustającym wysiłkiem. 

LET’S PLAY HOME

The question concerning home is both highly individual and universal. 
Answers have been sought for years; what’s more, there are as many 
answers as there are people. 

The key event in my work on the book was my stay at the Christiania 
Researcher in Residence (CRIR) in Christiania, Copenhagen in the spring 
of 2014. During the two-week residence, I and my partner stayed in 
a small house, where our everyday life became a performance, a process. 
Reality mingled with art. Under the denominator ‘Let’s Play Home’ 
I performed a project inspired by children’s games and I staged it as 
a theatre of everyday life, one of ‘making/playing’ home,, in which every 
one of us fulfils certain social roles. Marriage and raising children are 
a form of contract, a consent to create an enterprise where everyone has 
some responsibilities. At the beginning, for sure, there are also feelings 
that change over time, strengthen or fade. When there are no more 
feelings and only the social contract remains, a shared loan and children, 
then adults pretend. 

The observations made in Christiania forced me to rethink the concepts 
of home and domesticity. The fruits of the project determined the 
structure of my doctorate – and, consequently, the contents of the book. 
The list of key home-related phrases and words drawn up in Copenhagen 
can be treated as names of above-mentioned rooms. The very arrangement 
of rooms may be different though, because I want the sequence of entering 
and leaving rooms to be at a reader’s discretion, composing individual 
routes, individual narratives. As I wrote earlier, some of them have already 
been opened, others require more attention – creating a home is a never-
-ending effort. The first result of my stay in Christiania was an album, 
a hand-made object – a book having no beginning and no end, showing 
the events that took place in Copenhagen. 

Zabawa w dom, 2014,  
fot. Benjamin Lazar

Let’s Play Home, 2014,  
photo: Benjamin Lazar
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Pierwszym rezultatem pobytu w Christianii stał się ręcznie robiony album. 
Książka, która nie ma początku ani końca, pokazuje, co wydarzyło się 
w Kopenhadze. 

Poniżej znajdują się hasła spisane w czasie pobytu w Kopenhadze, ich 
układ odzwierciedla wydarzenia tamtych dni. Każdy podpunkt został 
wzbogacony o pojęcia z nim powiązane, będące rozwinięciem tła, na jakim 
można lokować główne problemy. 

1. Wprowadzenie – próba połączenia teorii z praktyką
słowa klucze: performans jako proces / rzeźba społeczna / 
sens tworzenia (produkcji) / sztuka zaangażowana społecznie / 
odpowiedzialność

2. Udomawianie, zamieszkiwanie (kontekst teoretyczny – 
przeszłość)
słowa klucze: codzienność / rozproszenie / gotowanie / sprzątanie 
/ znikający wysiłek / nieodpłatna praca / Platońska Chora / powaga 
ścierek / szmata / czysty / brudny / widzialny / niewidzialny / 
stwarzanie domu / gender / wymazywanie śladów przeszłości / opresja / 
naprawianie / ogrodnictwo

3. Zabawa w dom
słowa klucze: gra / zabawa / teatr / zabawy dziecięce / zabawa w 
udawanie / mapy wpływów płci kulturowej / odpowiedzialność / opresja 
/ patchworkowa rodzina / inne modele rodziny

4. Pakowanie, dom mobilny
słowa klucze: dom w walizce / dom przenośny / emigracja / diaspora 
/ oswajanie / bezdomność

 5. Dom (gniazdo), zapach i smak 
słowa klucze: znaczenie subiektywne / dom jako kosmos / pisanie 
przepisów / wspomnienia / tożsamość / dom / architektura zmysłów / 
Juhani Pallasmaa

6. Dom CRIR / Teoria Formy Otwartej
słowa klucze: przekształcanie / przebudowywanie / rośnięcie / 

Below is the list of my key issues drawn up in Copenhagen, and their 
sequencereflects the events of the period. Each point was augmented with 
related concepts, proposing a broader background on which the key issues 
can be situated. 

1. Introduction - an attempt to combine theory with practice
keywords: performance as a process / social sculpture / point of creating 
(production) / socially engaged art / responsibility

2. Domestication, habitation (theoretical context – the past)
keywords: everyday life / dispersion / cooking / cleaning / disappearing 
effort / unpaid work / Platonic Chora / gravity of rags / rag / clean / dirty 
/ visible / invisible / creating home / gender / erasing traces of the past / 
oppression / repair / horticulture /

3. Let’s Play Home
keywords: game / play / theatre / children’s games / play pretending / 
maps of influences of gender / responsibility / oppression / patchwork 
family / other models of the family /

4. Packing, mobile home
keywords: house in a suitcase / mobile home / emigration / diaspora / 
taming / homelessness /

5. Home (nest), smell and taste
keywords: subjective meaning / home as cosmos / recipe writing / 
memories / identity / house / architecture of senses / Juhani Pallasmaa 

6. The CRIR House / the Theory of Open Form 
keywords: conversion / rebuilding / growth / fitting in / organic / 
open to change / house as clothing / individuality / former owner / 
architectural style of Christiania / Oskar & Sophia Hansen /

7. The windows 
keywords: creating home from the inside / view / mystery / privacy / 
personal / CRIR / Witold Rybczyński / Juhani Pallasmaa

rys. Marek Raczkowski

Wszędzie zamykasz 
mnie wewnątrz. Zawsze 
przypisujesz mi miejsce. 
Nawet poza ramą, ktorą 
tworzę razem z tobą...
Wyznaczasz granice 
wydarzeniom, które 
mogłyby zdarzyć się 
z innymi... Oznaczasz 
granice, rysujesz linie, 
otaczasz i ogradzasz. 
Usuwając, wycinając. Czego 
się boisz? Że mógłbyś  
stracić swoją własność. 
Pozostaje pusta rama. 
Kurczowo się jej trzymasz, 
martwy. (Luce Irigaray)

Drawing:  
Marek Raczkowski

Everywhere you shut me 
in. Always assign a place 
for me. Even outside the 
frame that I form with 
you....You set limits even to 
events that could happen 
with others .... You mark 
boundaries, draw lines, 
surround, enclose. Excising, 
cutting out. what is your 
fear? That you might 
lose your property. What 
remains in an empty frame. 
You cling to it, dead.  
(Luce Irigaray, 1992:24-5)

Girl: Would you like to play 
home?
Boy: Sure!
Boy: I’m off to see my mate.
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dopasowanie / organiczny / otwarty na zmiany / dom jako ubranie / 
indywidualność / poprzedni właściciel / styl architektoniczny Chrystianii 
/ Oskar & Zofia Hansen

7. Okna 
słowa klucze: tworzenie domu od środka / widok / tajemnica / 
prywatność / osobiste / CRIR / Witold Rybczyński / Juhani Pallasmaa 

8. Lampa, ogień, centrum   
słowa klucze: ogień / światło / ciepło / kuchnia / bezpieczeństwo / 
przynależność

9. Stół i łóżko 
słowa klucze: narodziny / śmierć / płodność / cykl życia / centrum 
/ życie domowe / mediacja / sacrum / profanum / wspólnota / dom / 
spotkanie

10. Dach i drzwi
słowa klucze: dach / drzwi / dom / symbolika

11. Pęknięcia i szczeliny, reperowanie, samowite i niesamowite 
słowa klucze: drogi ucieczki / tajemnica / inny świat / reperowanie /

14. Pani Dalloway / ambiwalencja zawarta w koncepcji domu
słowa klucze :  udawanie / maska / fasada / atrapa / naprawianie / 
spajanie

17. To nie jest koniec 
słowa klucze: proces / przekształcanie / niedoskonałość / niekończąca 
się aktywność / trwanie

Performance Zabawa w dom wpisuje się w tradycję sztuki tworzonej przez 
artystki, które podejmowały tematy codziennych czynności związanych 
z gospodarstwem domowym, utrzymywaniem domu w czystości 
i porządku, z gotowaniem. Prace Mierle Laderman Ukeles i Elżbiety 
Jabłońskiej były z jednej strony rodzajem medytacji, poprzez swoją 
powtarzalność, a z drugiej – miały wymiar wspólnotowy, odnosiły się 
bowiem do pracy domowej wykonywanej przez kobiety dla swoich bliskich 

8. Lamp, fire, centre      
keywords: fire / light / heat / kitchen / safety / affiliation

9. Table and bed 
keywords: the birth / death / fertility / life cycle / centre / home life / 
mediation / sacred / profane / community / home / meeting

10. The roof and doors
keywords: roof / doors / house / symbols

11. Cracks and crevices, repairing, believable and unbelievable 
keywords: escape routes / mystery / other world / repairing /

14. Mrs. Dalloway / ambivalence contained in the concept of 
home
keywords: pretending / mask / facade / mock / repair / bonding

17. This is not the end 
keywords: process / transformation / imperfection / endless activity / 
duration /

My performance Let’s Play Home belongs to the strand of feminist art 
taking up the subject of everyday activities related to the household and 
housekeeping, cleaning, tidying and cooking. Mierle Laderman Ukeles’ and 
Elżbieta Jabłońska’s projects were on the one hand a kind of meditation,  
by virtue of their repetitiveness. On the other they concerned the community, 
since they commented on house-work performed mby women for their 
relatives and their readiness to nurture and provide care. They also had 
a critical aspect, confronting the themes of women’s work in the house: 
hard, unpaid work, delivered daily and often remaining unnoticed.

Let’s Play Home inspired me to create a work without beginning or end – 
a hand-made continuously folded book created with all sorts of papers, 
fabrics, and analogue photography. The basic module consists of sheets 
with dimensions of 225mm × 305 mm. When stretched in the space,  
the book takes approximately 9m2. The dimensions and the shape of the  
book are variable. The object can be seen as a model for an exhibition 
where the pages would become walls.
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i związanej z nimi gotowości pełnienia opieki, okazywania troski. Miały 
także wymiar krytyczny, poruszały temat domowej pracy kobiet, ciężkiej, 
nieodpłatnej, codziennej.

Performance Zabawa w dom zainspirował mnie do stworzenia dzieła 
bez początku i końca – wykonaną ręcznie książkę z różnego rodzaju 
papierów, tkanin, fotografii analogowych. Moduł podstawowy stanowi 
kartka o wymiarach 225 × 305 mm. Rozłożona książka zajmuje około 
9 m2. Jej wymiary, kształt oraz ilość stron są zmienne. Obiekt ten można 
potraktować jako makietę wystawy, gdzie strony oznaczają ściany. 

Wydarzenia, które złożyły się na performans Zabawa w dom, rozegrały się 
w ciągu dwóch tygodni maja 2014 roku. Do mojej dyspozycji w Wolnym 
Mieście Chrystiania pozostawiono niewielki domek. Kiedyś zbudowano go 
bez projektu, rósł i zmieniał się wraz z potrzebami właściciela. Dopiero po 
śmierci człowieka, który go zbudował i spędził w nim życie, domek zyskał 
nową funkcję: zaczął gościć uczestników rezydencji artystycznych.

Gdy po raz pierwszy zobaczyłam ten budynek, w listopadzie 2013 roku, 
pomyślałam, że chciałabym go odnowić. Nie pragnęłam tworzyć nowego 
dzieła sztuki, zapragnęłam zrobić coś pożytecznego: wpisać się swoim 
życiem w życie tego budynku, pobawić się w dom, by znów ożył. Moim 
celem było wpisanie się w critical spatial practice, stworzenie rzeźby 
społecznej, w której przestrzeń budynku zmieniała się w platformę 
działania. Pozwoliłam rzeczom dziać się. 

Do zabawy zaprosiłam Bena – filozofa i przyjaciela mieszkającego 
w Genui – oraz mojego syna Bruna. Benjamin, z jego doświadczeniem 
pracy fizycznej, pasował do moich planów. Mieliśmy się wcielić 
w „typowe” role Polaków, którzy wyjechali za chlebem: z Polką, która 
sprząta i gotuje i z Polakiem, który remontuje. W ten sposób nasz 
performans stał się krytycznym komentarzem na temat sytuacji rodaków 
wyjeżdżających do pracy za granicę. W tle przewijał się temat postrzegania 
polskich pracowników i tego, jak rozumiane jest na Zachodzie określenie 
„Twoja Polka”. Oboje wykonywaliśmy niedocenianą pracę domową: ja 
sprzątałam i gotowałam, Ben malował i reperował. Tworzyliśmy dom, 
zajmowaliśmy się nim.

Nawiązywaliśmy do działania Mierle Laderman Ukeles, która 
w 1977 roku wykonała performance, podczas którego uścisnęła dłonie 
8500 pracowników przedsiębiorstwa oczyszczania miasta Nowy Jork 

Szkic książki-obiektu, 2014, 
Małgorzata Markiewicz

The events contributing to the performance Let’s Play Home took place 
during two weeks of May 2014. A fairly small cabin in Freetown 
Christiania was entrusted to my care. It had been erected without a design, 
and it had grown and changed following the needs of its owner. Only 
after the death of its constructor and in-dweller, the house took on a new 
function: it started housing participants of artistic residencies.

When I first saw the building, in November 
2013, I decided it needed to be ‘refreshed and 
refurbished’. I did not intend to create new art 
works, I wanted to do something useful:  
to inscribe my life in the life of the building, to 
play home in order to bring it to life. My aim 
was to perform an act of critical spatial practice, 
to create a social sculpture in which the space 
of the building was a platform for action. I let 
things happen.

I invited two people to play: Ben – a philosopher 
and a friend who lives in Genoa, and Bruno – 
my son. Benjamin, being already accustomed 
to physical labour in the West, was fit for the 
situation. As we were to become ‘typical’ Poles 
in exile, who left to earn a living, with the 

woman cleaning and cooking and the man repairing. Our performance 
became a critical commentary on the situation of Poles going to the 
West to work, and on what is meant by the term ‘your Polish maid’ and 
how Poles working abroad are envisaged. We both performed the same 
underappreciated housework: I cleaned and cooked; Ben painted and 
repaired. We created and managed a home. 

Our actions alluded to the 1977 performance by Mierle Landerman Ukeles 
who met over 8500 employees of the New York Sanitation Department, 
shaking hands with each of them and saying “thank you for keeping 
New York City alive”. She thus demonstrated the general lack of society’s 
respect for work related to removing dirt and rubbish. 

The disrespect concerns the hard work of women and men who were 
dirty in order for the public and the visible to be clean. The antinomy 
of dirt and cleanliness, the opposed concepts of the feminine ‘dirty 
(concealed, disrespected)’ and the masculine ‘clean (visible and 

Object – book, sketch, 2014, 
Małgorzata Markiewicz
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i podziękowała każdemu z osobna za jego trud. Ujawniła tym samym 
powszechny społeczny brak szacunku dla pracy związanej z usuwaniem 
brudu i odpadków. Ten brak szacunku dotyczy pracy kobiet i mężczyzn, 
którzy bywają brudni, by to, co publiczne i na widoku, mogło pozostać 
czyste. Antynomię brudu i czystości, pary pojęć „brudna” (skrywana, 
nieszanowana) w opozycji do „czysty” (widoczny i poważany) opisywała 
polska filozofka Jolanta Brach-Czaina. W tekście Powaga ścierek czytamy:

Obiekty nisko położone, przylegające do ziemi, być może z bliskości tej czerpią  
siłę i zawdzięczają jej powagę. Jakkolwiek próbowalibyśmy pomiatać i gardzić 
nimi, wstydliwie ukrywając je – jak szmatę – za rurą zlewu, nie możemy odebrać 
im spokojnej aury naturalnego znaczenia, niekwestionowanej niezbędności. 

(…)

W prostocie swych funkcji [ścierka] symbolizuje możliwość zmycia przynajmniej 
całej powierzchni. Nawet jeśli nie może sięgnąć głębiej, to i tak budzi nadzieję. 
Ale także odrazę, bo oczyszczając, cały brud bierze na siebie. Nasącza się nim, 
śmierdząca i obrzydliwa.

(…) Wówczas przekonujemy się, że to, co oczyszcza, samo może stawać się 
odrażające i również wymagać oczyszczenia. Docieramy do procesów nie mających 
jasnego końca. Zauważamy, że stanów czystości i brudu nie powinniśmy 
kategorycznie przeciwstawiać, bo mieszają się i przenikają wzajemnie jak czerń 
i biel w szarości ścierek4.

„Szmata”, o której pisze Brach-Czaina, to również pejoratywne – określenie 
kobiety – tej, którą się pogardza za sposób zachowania, domniemany 
upadek moralny itd. Pogardza się nią z pozycji władzy, czystości, prawości, 
z pozycji tego, który wie, co jest dobre i szanowane (czyli z pozycji 
seksistowskiej). Niejeden raz do tej pozycji sprowadzili ją ci sami, których 
brudy ona czyści i bierze na siebie, żeby mogli błyszczeć nieskazitelnością.

Często szmaty robi się z ubrań, leżą wtedy na podłodze, poniżone, 
obrzydliwe, brudne. Moja mama używa ścierek przysposobionych właśnie 
z ubrań. Podarte na strzępy leżą pod stopami, wycieramy w nie buty, kiedy 
wchodzimy do domu. Piękne sukienki w drobny wzorek z niewinnych 
kwiatuszków stają się szaroburą szmatą, która służy do usuwania 
brudu. A gdyby tak je zrehabilitować, ponownie włożyć na siebie? Ta 
myśl przyświecała mi, kiedy zajmowałam się reperowaniem dziecięcych 
ubrań. Przede wszystkim łatałam dziury na kolanach. Nie zależało mi 
4

respected)’ was discussed by the Polish philosopher Jolanta Brach- 
-Czaina. In her Gravity of Rags, we read:

Low-lying objects, adjacent to the land, could be drawing strength from this 
proximity and their gravity is due to it. However we try to push around and 
despise them, shyly hiding them – like a rag – behind a sink pipe, we cannot 
deprive them of a peaceful aura of the natural meaning, undisputed necessity. 

(…) In the simplicity of its duties, it symbolizes the ability to wash at least 
the entire surface. Even if it cannot reach deeper, it still raises hopes. Because 
cleaning takes the dirt on. It soaks up with it, becomes smelly and disgusting.

(…). And if you want to think seriously about the gravity, we find that what 
purifies itself can become repulsive and also needs cleaning. We get to processes 
that do not have a clear end. We note that the state of cleanliness and dirt should 
not be categorically opposed, because they mingle and penetrate each other as 
black and white in the grey rags.4 

“A rag” discussed by Brach-Czaina is also a derogatory term for women in 
Polish – despised for their behaviour, due to their alleged moral decline 
etc., despised from the position of power, purity, righteousness, the 
position of those who claim to know what is good and respectable (read: 
patriarchy). Their situation is often caused by those who judge them and 
whose dirt they took on for them to shine immaculately. 

Rags are often made from clothes, they lie on the floor, humiliated, 
disgusting, dirty. My mom uses clothes to prepare rags, fragments of their 
bodies, torn to shreds, lie beneath the feet, under the boots, when we  
enter our home. The once beautiful dresses with fine patterns of innocent 
florets in one moment become the grey reality of serving. What if they 
were rehabilitated, re-dressed? The thought guided me, when I was 
mending my children’s clothes, mainly holes on the knees. I did not do 
it in a manner masking imperfections, but just to show and appreciate 
them. The series of mended clothes was named Cracks. 

The blouse presented below is one of the Cracks; it is an object of grey, 
heavily worn fabric, with dimensions of 70 × 60 cm, with felted wool in 
red. Creating it, I wrote: I’m interested in mending, repairing, visibly, not hiding 
the fact that something has happened, making the imperfections assets, seeing 
them as beauty... Mending and filling gaps rather than discarding and replacing 
with something new. At home, as in life, there is always something to be fixed.
44 Jolanta Brach-Czaina, Slots  

of Existence, p. 127.
4 Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny  
istnienia, s. 127.
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na maskowaniu niedoskonałości, przeciwnie – zamierzałam je pokazać 
i dowartościować. Serię takich ubrań nazwałam Pęknięciami. 

Należy do nich koszulka z szarej, mocno zużytej dzianiny, o wymiarach 
70 × 60 cm, uzupełnionej filcowaną wełną w kolorze czerwonym. 
Napisałam o niej: 

Interesuje mnie naprawianie w sposób widoczny, nieukrywający faktu, że coś się 
stało, czynienie z niedoskonałości atutu, dostrzeganie w niej piękna… Cerowanie 
i wypełnianie braków w miejsce wyrzucania i zastępowania nowym. W domu, 
tak jak w życiu, jest zawsze coś do naprawienia.

W ten sposób właśnie naprawiłam ubranie mojego przyjaciela, liczne 
dziury i pęknięcia wypełniłam krwawymi, ale miękkimi kropelkami, 
jakby strupkami tkaniny. Dzisiaj widzę, że zdecydowanie łatwiej było 
uleczyć jego ubranie niż to, co złego wydarzyło się między nami podczas 
wspominanej już kilkakrotnie Zabawy w dom.

Łatwiej jest naprawić mury i usterki w fizycznej materii domu niż relacje 
między ludźmi, którzy dom zamieszkują. Pisze o tym Rowan Moore 
w książce Why we build: 

Słowo dom znaczy z jednej strony fizyczne miejsce, ale równocześnie i rodzinę, 
która je zamieszkuje. Oznacza budynek, ludzi i relacje. Budynki wydają się 
łatwiejsze do naprawy niż ludzie. Rezultat jest bardziej namacalny, mierzalny 
i prostszy do udowodnienia. Inwestycje w dom są drogie oraz wymagają dużego 
nakładu pracy, co daje złudzenie wykonania poważnego wysiłku naprawy czegoś. 
Jednak podejmowane działania pozostają bez znaczenia dla relacji pomiędzy 
zamieszkującymi go ludźmi5.

Autor podaje przykład architekta pracującego dla bogatego małżeństwa, 
które ciągle przebudowywało swój dom, ulepszało jego wygląd. W pewnym 
momencie, po wysłuchaniu kolejnych pomysłów, architekt doradził im 
rozwód. Dbanie o budynek było tematem zastępczym i ucieczką od tego, 
co rzeczywiście wymagało naprawy między małżonkami. Symptomatyczne 
jest, że pary często rozwodzą się po zakończeniu budowy domu. W naszej 
Zabawie w dom także skupiliśmy się na fizycznej pracy, zaniedbując to, co 
buzowało w środku i z czasem doprowadziło do eksplozji rozsadzającej 
zarówno naszą relację, jak i całe przedsięwzięcie.

5

In this way, I also mended my friend’s clothes, numerous holes and cracks 
were filled with bloody but soft drops, scraps of fabric. It was definitely 
easier to mend his clothes, than to mend the bad things that happened 
between us during the above described Let’s Play Home event. 

It is also easier to mend walls and glitches 
in the physical matter of the home than the 
relationships between the home-dwellers, Rowan 
Moore argues in his book Why We Build:

At the heart of this enduring syndrome is the double 
meaning of the word ‘home’. It means the physical 
residence, but also the family that inhabits it. It 
means building, people, and relationship. It is easier 
to imagine that by fixing the bricks and mortar, one 
is fixing the flesh and blood, the more so as buildings 
seem easier to sort out then people. The results are 
more tangible, measurable, demonstrable. Because they 

are expensive and effortful, construction projects offer the appearance of serious 
attempts to fix something, even if they are irrelevant to the matter in hand.5 

The author cites the example of an architect working on behalf of a very rich 
couple who continued to reconstruct their home to make it look better. The 
contractor, after hearing the new ideas of the investors, advised them simply  
to divorce. Over the years, caring for the building had  become a substitute  
and an escape from what really needed to be fixed in their relationship.  
It is symptomatic that we often hear of couples divorcing after finishing the 
construction of their home. In our Let’s Play Home, we also focused on working, 
neglecting what was boiling within and in-between us, and eventually  
caused an explosion that destroyed our relationship and the entire project.

Once the conflict escalated, the performance approached the contents of 
Virginia Woolf’s Mrs Dalloway, which depicts the life of a seemingly perfect 
housewife, her loving husband and her family. Mrs. Dalloway is full of 
lurking emotions. Descriptions of normal daily events, taking place during 
one day, are a cover for hidden feelings that underlie the everyday lives of 
each character. Mrs. Dalloway is the title of a chapter in Let’s Play Home; it 
refers to the time when I am already alone at our home and I have to prepare 
a party, continuing to pretend/play. But, just as Clarissa Dalloway, before 
planning menus and buying flowers, I first have to clean and re-paint the 
walls that bear the marks of the tragedy that happened the previous day. 
5

5 Rowan Moore, Why We Build, p. 39.

Pęknięcia, obiekt, detal, 
2014, Małgorzata 
Markiewicz

Cracks, object, 2014, 
Małgorzata Markiewicz

5 Rowan Moore, Why We Build, s. 39.
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Po eskalacji konfliktu nasz performance zaczął przypominać Panią 
Dalloway Virginii Woolf. Książka ta przedstawia życie idealnej pani 
domu, kochającego męża i całej ich rodziny. Mimo pozoru spokoju w pani 
Dalloway kłębią się silne emocje. Opis zdarzeń rozgrywających się w ciągu 
jednego dnia przesłania uczucia buzujące zresztą nie tylko pod maską 
przybieraną przez bohaterkę, ale także przez inne postacie z książki. Pani 
Dalloway to tytuł jednego z rozdziałów Zabawy w dom. Dotyczy on czasu, 
kiedy zostałam sama w tymczasowym domu w Christianii i miałam 
przygotować przyjęcie. Oznaczało to dla mnie podjęcie gry. Najpierw 
jednak musiałam posprzątać oraz odmalować ściany, na których znalazły 
się wymowne ślady tragedii, jaka rozegrała się 
tam poprzedniego dnia. A potem zaplanować 
menu i kupić kwiaty, dokładnie jak Klarysa 
Dalloway.

Pisząc o Virginii Woolf trudno nie wspomnieć 
eseju Własny pokój, w którym można przeczytać: 
kobieta, która chce uprawiać literaturę, musi mieć 
pieniądze i własny pokój6. Pieniądze i własny 
pokój to symbole niezależności, zarówno 
finansowej, jak i psychicznej. Przestrzeń do 
pracy i wystarczająco wysoki stały dochód są 
artystce niezbędne. Dopiero gdy te warunki 
zostają spełnione, nic jej nie rozprasza i nie 
jest uzależniona od mężczyzny, unika ona 
zgorzknienia, a tym samym zyskuje możliwość 
pracy twórczej. We własnym pokoju można 
swobodnie być sobą, odrębną tożsamością, 
własny pokój zapewnia prawo do prywatności 
i warunki do rozwoju osobistego. Te słowa 
zostały napisane prawie sto lat temu, a nadal 
mogę je powtórzyć i powiedzieć, że aby być 
artystką i tworzyć, muszę mieć własny pokój 
i stały dochód. 

Wraz z Przenośnym Oznaczaczem Miejsca po raz pierwszy wyraziłam 
potrzebę poszanowania mojej osoby w przestrzeni domu. Piętnaście 
lat po stworzeniu tej pracy nadal pracuję głównie w domu, przy stole 
kuchennym. Pomiędzy książkami, notatkami i komputerem podaję 
dzieciom jedzenie. Wciąż nie mam własnego pokoju i mimo, że wynajęłam 
pracownię, często logistyka domowa nie pozwala mi do niej dotrzeć.

6

Zabawa Małgosi, fotomontaż, 
Benjamin Lazar, 2013

Małgosia’s Fun, 
photomontage, Benjamin 
Lazar, 2013

Girl:Would you like to 
play home?
Boy: Sure!
Girl: Ok, now get lost.
Boy: Why?
Girl: Because I have other 
plans and you are going 
to disturb

Writing about Virginia Woolf, it is impossible not to return to her essay 
A Room of One’s Own in which she writes: (...) A woman must have money 
and a room of her own if she is to write fiction.6 Money and a room of one’s 
own are symbols of independence, both financial and psychological. Space 
to work and a steady, sufficient income are needed for the artist to do it 
without distractions, to avoid dependence on men, and thus bitterness. 
A room of one’s own in a house is a place where one can freely be oneself; 
a separate place that guarantees a right to privacy and conditions for 
personal development. These words were written nearly 100 years ago and 
still I could paraphrase Virginia Woolf saying that to be an independent 
artist, I need to have my own room and a permanent income. 

The Mobile Signature of the Place became my first claim of respect for my 
person in the space of home; my first critical spatial practice. But still, 
15 years after creating the piece, I work mostly at home, at the kitchen 
table, where I serve food for my children between my books, notes and the 
computer. I still do not have a room of my own, and even though I rent 
a studio, domestic logistics often does not allow me to get there.

The kitchen doubles in its nature: being both a home and a studio. 
It is true that I have a desk with a desktop computer, but it has been 
appropriated by the younger generation, condemning me to a portable 
computer and the kitchen. I am like Jane Austen and other women 
writers in the nineteenth century that did not have a separate room 
to work, and instead wrote their novels in the living room, repeatedly 
interrupted in their actions. Jane Austen’s nephew wrote about her:  
It is amazing that she was able to do so much, with no room to work which she 

could close and her books. She had to write  
almost exclusively in the common room, where 
something was constantly going on (...)7 And me 
too, I am constantly interrupted; I write and fry 
eggs at the same time, I make dinner for Bruno 
and Gaia, or tea, and many other things.

I dealt with the issue of occupation that offers 
independence and generates income for women 
during my residential stay in Stockholm 
in the spring of 2013. During this time the 
Simple but Sophisticated series of clothes was 
created. It was sewn in cooperation with 

KvinnoResursCentrum, an association for women (mainly from Arab 
6
7

6 Virginia Woolf, Własny pokój, s. 14.

6 Virginia Woolf, A Room of One’s  
Own, p. 14.

7 Virginia Woolf, A Room of One’s  
Own, p. 78.
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Kuchnia zyskuje podwójne oblicze: jest częścią domu i pracownią. Dodam, 
że w moim domu znajduje się także biurko ze stacjonarnym komputerem, 
zostało jednak zawłaszczone przez młodsze pokolenie, mnie skazując na 
przenośny komputer i kuchnię. Jestem jak Jane Austen i inne kobiety 
piszące w XIX wieku, które nie dysponując osobnym pokojem do pracy, 
pisały powieści w bawialni, ciągle odrywane od swego zajęcia. Siostrzeniec 
Austen portretował swoją ciotkę w następujący sposób: Zdumiewające, że 
zdołała tyle dokonać, nie mając pokoju do pracy, w którym mogłaby się zamknąć 
i swoje książki. Musiała pisać niemal wyłącznie we wspólnej bawialni, w której 
nieustannie coś się działo7. I ja jestem nieustannie odrywana od pracy, 
jednocześnie piszę i smażę jajka, przygotowuję kolację dla Bruna i Gai albo 
herbatę, albo wiele innych rzeczy.

Tematem pracy przynoszącej dochód i dającej niezależność zajmowałam 
się podczas pobytu w Sztokholmie wiosną 2013 roku. Powstała wtedy 
seria ubrań Simple but Sophisticated. Przy ich tworzeniu współpracowałam 
z KvinnoResursCentrum, stowarzyszeniem zajmującym się pomocą 
kobietom głównie z krajów arabskich, które straciły prawo do zasiłku 
po dwudziestu pięciu latach pozostawania w domu, bez podjęcia pracy 
zarobkowej. Większość z tych emigrantek nie mówi po szwedzku, nie 
umie pisać ani czytać, nawet w swoim języku, co więcej, czasem nie 
potrafi również liczyć. Znalezienie przez nie pracy graniczyłoby z cudem, 
a przecież tylko praca mogłaby im dać niezależność i umożliwić „wyjście 
z domu”, który tutaj jawi się jako forma opresji.

Podejmując pracę, zastanawiałam się, czy 
emigrantki w ogóle są zainteresowane wyjściem 
z oswojonej przestrzeni domowej. Czy im jest 
źle tam, gdzie spędziły swoje dotychczasowe 
życie? Czy w ogóle czują się w opresji? Przez 
blisko czterdzieści lat nie pracowały, dostawały 
pieniądze za pozostawanie w domu i nie miały 
potrzeby, żeby cokolwiek zmienić. Państwo 
przestało wypłacać im zasiłki. Ich sytuacja 
była dramatyczna, lecz one, przyzwyczajone do 
państwa opiekuńczego, nie zdawały sobie sprawy 
z wagi problemu.

Założyłam, że nie pokażę krzywych makatek ani innych rodzajów ich 
twórczości w galerii. Czyniąc to wykorzystałabym je jak jakieś okazy 
z gabinetu osobliwości. Pragnęłam raczej nawiązać partnerskie relacje, 

7

countries) who lost their right to benefit after 25 years of being at home 
without professional work. Most of these immigrant women do not 
speak Swedish, cannot write and read, even in their own language, and 
sometimes they cannot count. As it may be suspected, finding  
any job would be a miracle in their case, although it is the only way to 
gain independence and ‘leave home’, a home that seems a form  
of oppression for them.

The question I asked myself when taking up 
the work with them was whether they even 
want to leave this situation. Do they feel bad 
where they are? Do they ever feel oppressed? For 
nearly 40 years of life they had not worked,  
did not receive money for sitting at home and 
had no need for changing the situation. The 
State suddenly decided no longer to support 
them. In fact, their situation was dramatic, but 
they were so much accustomed to the welfare 
state they were unaware of the seriousness of 
the problem. 

My first thought was that I was surely not going to show their folk wall 
hangings or joyful acts of creation in the gallery. Such an act would 
be felt by my heroines as using them as native specimens of an exotic 
folk open-air museum. I wanted to establish partnership in my project, 
perceiving the women working with me as fully-fledged participants. 
Therefore I designed two very simple costumes for them and told them 
to learn to sew.

The system was simple. The women of the KvinnoResursCentrum 
would get an order and earn money by sewing clothes for my  
exhibition, but they had to do it with the utmost care, without 
leniency. For 3 months, under the guidance of Erik, a social pedagogue, 
they learned to sew and, as a result, they did it great. After the 
exhibition, the project participants got the design of the clothes to be 
their property. It was to be a gesture inducing them to take up gainful 
employment. Work on the collection of the Simple but Sophisticated 
clothes could become their starting point for symbolic ‘home leaving’ 
and gaining financial independence; what happened later depended 
solely on them.

Mobile Signature of the Place, 
object, 2001, Małgorzata 
Markiewicz, fot: Roman 
Dziadkiewicz

Bruno w kuchni, 2015,  
fot. Małgorzata Markiewicz

Mobile Signature of the Place, 
object, 2001, Małgorzata 
Markiewicz, photo: Roman 
Dziadkiewicz

Bruno in the kitchen, 
2015, photo: Małgorzata 
Markiewicz

7 Virginia Woolf, Własny pokój, s. 85.
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zapraszając emigrantki do bycia pełnoprawnymi uczestniczkami mojego 
projektu. Zaprojektowałam dla nich dwa bardzo proste stroje oraz 
poprosiłam, by nauczyły się szyć.

Pomysł był prosty. Kobiety z KvinnoResursCentrum dostaną zlecenie 
i zarobią pieniądze, przygotowując ubrania, które zostaną pokazane 
na mojej wystawie. Muszą to zrobić z największą starannością, bez 
taryfy ulgowej. Uczyły się szyć przez trzy miesiące pod okiem pedagoga 
społecznego Erika, a efekt ich pracy przerósł moje oczekiwania. Po 
wystawie uczestniczki projektu dostały ode mnie na własność wykrój 
uszytych przez siebie ubrań, co miało zachęcić je do podjęcia pracy 
zarobkowej. Praca nad kolekcją ubrań Simple but Sophisticated mogła stać  
się dla nich punktem startowym do symbolicznego „wyjścia z domu”,  
dalsze kroki zależały już tylko od nich samych.

Zagadnienie domowej opresji kobiet rozważała filozofka francuska Luce 
Irigaray. Jej myśli twórczo rozwijała Elisabeth Grosz w eseju Woman,  
Chora, Dwelling.

Grosz analizowała problematykę pracy, polegającej na nieustannym 
powtarzaniu tych samych czynności i domowego niewolnictwa, 
w kontekście filozofii Platona. Kobieta u Grosz ma status platońskiej 
Chory: tej, która pomaga przyjść na świat, ale sama nie jest „matką”. Jest 
tunelem, przez który wszystko przechodzi, akuszerką myśli i wszelkich 
bytów. Chora jest czymś na kształt macicy, lecz równocześnie ona sama 
nie jest matką tego, co powstaje, jest bytem/nie-bytem, mającym jednak 
wiele cech kobiecych. U Grosz czytamy, że mężczyźni umieścili kobiety 
w pozycji bycia strażniczkami własnego ciała i własnej przestrzeni, ale 
pozbawili je prawa do tych ciał i tej przestrzeni. Stały się ucieleśnionymi 
przedstawicielkami domowości. Kobiety zostały sprowadzone do roli 
wspierających to, co męskie. 

Podobny temat podjęłam w serii Podomki. Składa się ona z kusicielskich 
ceratowych sukienek, które są tak naprawdę krytyką norm narzuconych 
kobietom przez patriarchat. Wyrażają niezgodę na zredukowanie ich do 
obiektów seksualnych, zamkniętych w przestrzeni domowej, gdzie nie 
tylko mają służyć codzienności, ale także atrakcyjnie wyglądać, nie tracąc 
uroku nawet przy zmywaniu podłogi. Grosz pisze w dalszym ciągu tekstu: 
zamknięcie kobiet w domu, którego same nie zbudowały i który nie był nawet 
zbudowany dla nich, może zostać porównane do bezdomności w tym właśnie 
domu. Dom staje się miejscem wypełniania obowiązków, niekończących się prac 

The problem of domestic oppression of women has been poignantly 
discussed by the French philosopher, Luce Irigaray. Elisabeth Grosz 
creatively developed Irigaray’s thought in her essay “Woman, Chora, 
Dwelling”.

Elisabeth Grosz discusses the issue of work consisting in an incessant 
repetition of activities and domestic slavery in the context of the 
philosophy of Plato. The woman of Grosz has the status of the Platonic  
Chora, the one that helps come into the world but she is not the 
‘mother’. She is merely a tunnel through which everything passes, 
a midwife of thoughts and all beings. Chora is something resembling 
the uterus, but at the same time she is not the mother of what is 
produced, she is a being/non-being, possessing, however, many of the 
characteristics of women. Grosz claims that men placed women in the 
position of being ‘gurdians’ of their bodies and their spaces’, but deprived 
women of a right to these bodies and these spaces. Women became embodied 
representatives of the domestic. They were reduced “to the position of support  
or precondition of the masculine.8 

This subject is highly visible in my Pinafores where the tempting oilcloth 
dresses are in fact a criticism of standards imposed on women by 
patriarchy. Disagreement to reduce them to sex objects enclosed in the 
space of home, where they are not only to serve everyday life, but also look 
attractive at the same time, not losing their charm even when washing 
floors. So, Grosz goes on to argue: The containment of woman within 
a dwelling that they did not build, nor was even built for them, can only amount 
to a homelessness within the very home itself: it becomes the space of duty, of 
endless and infinitely repeatable chores that have no social value of recognition, 
the space of the affirmation and replenishment of others at the expense and 
erasure of the self, the space of domestic violence and abuse, the space that harms 
as much as isolates the woman.9 

Grosz’s arguments are confirmed by the history of architecture. Over the 
centuries, the architect – a man, by shaping buildings and interiors, very 
clearly set out a woman’s place in the social hierarchy. The designs created 
usually followed the guidelines of Leon Battista Alberti, a Renaissance 
architectural master. They include women being in their home, a separate 
private space that is closed and isolated. The spaces where men dwelled 
were the exact opposite: public spaces dedicated for them and that gave 
them the opportunity to participate in the world. 

8
9

8 Elisabeth Grosz, Space, Time and 
Perversion. Essays on the Politics of Bodies. 
Routledge, New York; and Allen and 
Unwin, Sydney, 1995, p. 219.

9 Ibidem.
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Wystawa w Botkyrka 
Konsthall, 2013, obiekt- 
-wieszak z ubraniami,  
fot. archiwum artystki

Simple but Sophisticated, 
2013, seria ubrań, rysunki, 
fotografie, Małgorzata 
Markiewicz

Botkyrka Konsthall, 
exhibition view, Simple but 
Sophisticated, object, 2015, 
photo: the artist’s archive

Simple but Sophisticated, 
outfit design, 2013, 
Małgorzata Markiewicz
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domowych, które nie mają społecznego uznania ani szacunku, jest przestrzenią 
afirmacji innych, kosztem wymazania siebie, miejscem przemocy domowej, 
miejscem, które rani tak jak izoluje kobiety 8.

Uwagi Grosz znajdują potwierdzenie w historii architektury. W ciągu 
wieków architekci mężczyźni, poprzez odpowiednie kształtowanie budynków 
i wnętrz, jednoznacznie ukazali miejsce kobiety w hierarchii społecznej. 
W projektach tworzonych według wytycznych renesansowego teoretyka 
architektury Leona Battisty Albertiego, kobieta miała w domu wydzieloną 
przestrzeń prywatną, zamkniętą i odizolowaną od reszty budynku. Zupełne 
przeciwieństwo stanowiła przestrzeń mężczyzn, 
dla których przeznaczone zostały miejsca 
reprezentacyjne i publiczne, dające możliwość 
uczestniczenia w świecie zewnętrznym.

Architektura pozostawała domeną mężczyzn 
aż do połowy XX wieku, a naczelną zasadą 
projektowania było podporządkowanie się 
wartościom estetycznym. Forma budynków 
nie była więc podyktowana funkcją użytkową. 
Kobiety przebywające i pracujące głównie w domu 
nie miały wpływu na jego rozplanowanie. 
Stąd budynki powstające w miastach, należące 
do burżuazji i spełniające jej potrzeby, miały 
przeważnie – by odwrócić termin Oskara Hansena – „formę zamkniętą”. 
Projektowano bardziej dla oka niż dla ciała. Dziewiętnastowieczne wnętrza 
mieszkalne były nazywane przez Waltera Benjamina futerałami na ludzi; Le 
Corbusier używał natomiast nazwy labirynty meblowe9.

Zmiany przyszły dopiero na początku XX wieku, a przyniosła je rewolucja 
w Rosji. Walczono z burżuazją utożsamianą z rodziną oraz patriarchatem. 
Bogaty w pamiątki dom stał się ucieleśnieniem starego porządku. 
Rewolucja proponowała nowego człowieka i nową formę codzienności. 
Poprzez projekty budynków i rzeczy użytkowych pragnęła nie tyle 
zreorganizować sposób życia obywateli nowego, porewolucyjnego państwa, 
co stworzyć życie każdemu obywatelowi od nowa. Z czasem ludzie zaczęli 
się przeciwstawiać ideologii narzuconej siłą społeczeństwu i powracać do 
idei domu prywatnego, intymnego i dającego schronienie. 

Spadkobiercą rewolucyjnych pomysłów z początku XX wieku stał się styl 
modernistyczny. Miał on jednorodny charakter: projekt modernistyczny 
8
9

Until the mid-twentieth century, architecture was the domain of men 
designing buildings as works subject to aesthetics. Their form was 
not dictated by utilitarian functions. A woman residing and working 
mostly at home had no impact on its design. Hence the architecture of 
cities, owned by the bourgeoisie and catering to their needs, was mostly 
characterized by a “Closed Form”, to reverse Oskar Hansen’s term. It 
was designed more to look well, not to feel well. Walter Benjamin called 
the nineteenth-century residential interiors receptacles for people. Le 
Corbusier called them furniture labyrinths.10 

Changes came in the early twentieth century, and 
they were brought by the revolution in Russia. 
People fought against the bourgeoisie, as it was 
identified with family and patriarchy. Homes 
full of souvenirs became the embodiment of 
the old order. The revolution proposed a new 
human and a new form of everyday life, named 
the new entity. The new ideology was imposed 
on the society. Over time, people began to resist 
the projection of aa gigantic but uniform system 
of human life in every sphere, and eventually 
returned to the idea of a private house that was 
intimate and protecting. 

The revolutionary ideas of the early 20th century found their heir in 
Modernism. The style was unitary in nature: Modernist design at large has 
housed the intellect and the eye, but it has left the body and the other senses,  
as well as our memories, imagination and dreams, homeless.11 Nonetheless, the 
approach was still highly masculine, imposing a single, predetermined 
regime of building structures, enslaving the users in their homes. 
The text by Dorota Jędruch entitled “Is a block a home?” offers an 
accurate statement, claiming that the most renowned representative of 
Modernism, Le Corbusier “did not design for people but for humanity”. 
He made human needs subject to a heading idea, trying to create not 
only innovative architecture but also a new model of social life, shaped 
by it. He designed visionary buildings-organisms, forming social fabric, 
consisting of cells for dwelling. On the one hand, he used a monastery 
with its little cells as a model and, on the other, a coral – sponge. He 
proposed modest dwelling in the housing units (securing the minimum 
needs), part of a larger whole, where one can find a system of larger 
common rooms. 

10
11

Podomki, 2002, ubrania, 
fotografie, performance,  
fot. Ewa Oliver

Pinafores, 2002, clothing, 
photography, performance, 
photo: Ewa Olivier

8 Elisabeth Grosz, Space, Time and Perver-
sion. s. 219. 
9 Witold Rybczyński, Dom. Krótka historia 
idei, s. 190.

10 Witold Rybczyński, Dom. Krótka histo-
ria idei, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk, 
Warszawa 1996, p. 190.

11 Juhani Pallasmaa, The Eyes of Skin, 
p. 22.
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w znacznym stopniu pomieścił w sobie intelekt i oko, ale pozostawił na zewnątrz 
ciało, wraz z pozostałymi zmysłami, podobnie jak nasze wspomnienia, wyobraźnię 
i sny 10. Było to nadal podejście bardzo męskie, narzucające z góry jeden 
ustalony porządek kształtowania budynków, zamykające jak w niewoli 
jego użytkowników. W tekście Doroty Jędruch Czy blok jest domem? 
można przeczytać, że najbardziej znany przedstawiciel modernizmu, 
ojciec założyciel tego stylu, Le Corbusier, nie projektował dla ludzi, ale dla 
ludzkości 11. Nadrzędnej idei podporządkował potrzeby indywidualne, 
próbując stworzyć nie tylko nowatorską architekturę, ale i nowy model 
życia społecznego. Projektował wizjonerskie budynki-organizmy, składające 
się z komórek mieszkalnych, tworzących tkankę społeczną. Za wzór służyła 
mu z jednej strony struktura budynku klasztornego z małymi celami 
dla mnichów, a z drugiej złożony organizm koralowca-gąbki. W swoich 
projektach jednostek mieszkaniowych Le Corbusier proponował skromne 
mieszkania (zapewniające minimum potrzeb), stanowiące część większej 
całości, gdzie znajdowały się także zespoły większych pomieszczeń 
wspólnego użytku. 

Te idee przywodziły na myśl model komuny społecznej. Dla zbiorowości 
planowane były szkoły, żłobki, przedszkola. Le Corbusier dołączał nawet 
możliwość zamówienia gotowych dań i dostawę potrzebnych produktów 
do mieszkań, co miało (podobnie jak w Rosji) uwolnić kobiety od prac 
domowych. Architekt świadomie wpisywał się w tradycję architektury 
socjalnej rozwijającej się od XVIII wieku we Francji. Nawiązywał do 
utopijnego konceptu – Falansteru Fouriera, czyli wielkiego wspólnotowego 
pałacu społecznego epoki przemysłowej, zarządzanego wspólnie przez 
wolnych równych sobie ludzi. Pomysł ten w późniejszym czasie stał się 
inspiracją między innymi do stworzenia utopijnej wspólnoty zwanej 
La Reunion w okolicach Dallas w Teksasie. Jednostka mieszkaniowa, 
bo tak Le Corbusier nazywał projektowane przez siebie domy, miała być 
obszarem spotkań, dyskusji i próbą stworzenia wspólnoty.

Taką oddolnie zarządzaną wspólnotą jest Chrystiania. Jest to wolne 
miasto, gdzie każdy z mieszkańców posiada własne domostwo, 
zbudowane samodzielnie lub zaadaptowane z istniejących zabudowań. 
Nie było tam i nie ma instytucji głównego architekta, prezydenta 
i nadzorcy. Organizm urbanistyczny Chrystianii, którego bazę stanowią 
porzucone koszary wojskowe, zorganizował się oddolnie, przez działania 
osiedleńców. Zastana architektura została zaadaptowana na budynki 
użytkowane przez całą wspólnotę. Całość jest malowniczo wkomponowana 
w naturę. Forma komuny w Chrystianii znakomicie funkcjonuje od 
10
11 

The ideas are reminiscent of the form of a commune. In principle, 
common schools, nurseries, kindergartens and the possibility of ordering 
prepared meals and the delivery of products to apartments, was intended 
indirectly (as in Russia), to release women from housework. With his 
project Le Corbusier consciously fitted the tradition of growing social 
architecture of the eighteenth century. He referred to Fourier’s Phalanstery 
formula, a great social palace of the industrial era, managed jointly by free 
and equal people. His project later gave rise, for example, to the utopian 
community near Dallas, Texas, by the name of La Reunion. The housing 
unit, which was Le Corbusier’s term for the houses he designed, was to  
be a place for meeting, discussions and an attempt to create a community.

Christiania is such a community, with a bottom-up management. A free 
city, where each citizen has its own household built with his own hands 
or adapted from existing buildings. There is no chief architect, president 
or supervisor. The Christiania urban body, which is based on abandoned 
military barracks, was organized by the actions of the settlers. The 
existing architecture was adapted for common buildings. The whole is 
beautifully integrated into nature. The form of a commune in Christiania 
has just gained its fullness and the urban body is a living organism, 
subject to continuous transformation. The Free City has its own internal 
rules and is divided into ‘neighbourhoods’. There are meetings of residents 
every month, during the meetings they discuss and plan further 
investments and ideas for the future. There are also a lot of prohibitions 
related to the standards of behaviour and the use of houses. It is forbidden 
to run or to build new buildings, and there is also a ban on taking photos. 

However, most of the ideas of Le Corbusier remained in the realm of 
ideas and theories. And what was created was often architecture tailored 
to no one’s measure, too narrow, imposing some form of functioning.12 Hence, 
the buildings themselves were quickly rebuilt, tamed and appropriated 
by the tenants. It is hardly surprising, since domesticated space is 
a space of a certain identity, giving residents a sense of co-participation. 
Domestication cannot be planned and imposed. In Christiania it has 
happened naturally.

In one of my works, Warm/Cold, I made a ‘soft’, feminine intervention 
in the Renaissance Potocki Palace in Krakow that can be described as 
critical spatial practice. In that event, I juxtaposed the impermanent, 
unserious and unimportant, or the domain of women, and what is serious 
and reserved for men. Cloths and rags against cold, clean, hard and rough 

12
12 Dorota Jędruch, Is a block a home?, 
Konteksty, No. 2-3, 2010, p. 246.

10 Juhani Pallasmaa, Oczy skóry, s. 26. 
11 Dorota Jędruch, Czy blok jest domem?, 
s. 246.
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lat 70. XX wieku i stanowi żywy urbanistyczny organizm podlegający 
ciągłym przekształceniom. Wolne Miasto ma własne, wewnętrzne przepisy. 
Co miesiąc odbywają się spotkania mieszkańców, podczas których 
planuje się kolejne inwestycje oraz dyskutuje pomysły na przyszłość. Jest 
tam sporo zakazów dotyczących norm zachowania i używania domów. 
Nie wolno biegać, budować nowych budynków, obowiązuje zakaz 
fotografowania. 

W przypadku Le Corbusiera większość pomysłów pozostała w sferze idei. To, 
co powstało często było architekturą skrojoną na niczyją miarę, za ciasną, 
narzucającą pewną formę funkcjonowania12. Co za tym idzie, bardzo 
szybko same budynki ulegały przebudowom, mieszkańcy starali się je 
oswoić, a wspólne przestrzenie zawłaszczyć. Trudno się temu dziwić, 
przestrzeń udomowiona jest przestrzenią o pewnej tożsamości, dającą 
mieszkańcom poczucie współuczestniczenia. Udomowienia nie da  
się zaplanować i narzucić. W Chrystianii wydarzyło się naturalnie.

W jednej z prac nazwanej Ciepło/Zimno stworzyłam rodzaj „miękkiej”, 
kobiecej interwencji. Można ją określić mianem critical spatial practice. 
Została przeprowadzona w renesansowym pałacu Potockich w Krakowie. 
To, co nietrwałe, niepoważne i nieważne, czyli przynależne kobietom, 
sąsiadowało z tym, co poważne i zarezerwowane dla mężczyzn. Szmatki 
i gałganki zostały zestawione z zimnym, czystym, twardym i surowym 
kamieniem. Pstrokata mozaika powstała między tralkami zwracała  
uwagę na wyraźną granicę pomiędzy dwoma światami. 

O architekturze modernistycznej bardzo trafnie wypowiadała się Eileen 
Gray, której projekty zdają się wyrastać z konkretu drobnych, codziennych 
czynności, a nie z odgórnych, kompozycyjnych założeń, bazujących przede 
wszystkim na zmyśle wzroku:

Architektura zewnętrza wydawała się interesować awangardowych architektów 
kosztem architektury wnętrza. Zupełnie jakby dom został zaprojektowany z myślą 
o przyjemności oka, a nie komforcie mieszkańców13.

Projekty Le Corbusiera mają wielkie znaczenie jako te, które 
zapoczątkowały przemiany w architekturze, towarzysząc transformacjom 
społecznym i odzwierciedlając je. Nie sprawdzały się natomiast jako 
domy do mieszkania. Sterylne i białe wnętrza proponowane przez 
architekta są raczej kojarzone ze szpitalami, przychodniami i innymi 
miejscami przymusowego pobytu. Użytkownicy architektury, mieszkańcy 

12
13

stone. The colourful mosaic formed between the balusters drew attention 
to the strong separation between these two worlds. 

Eileen Gray commented on modernist architecture very aptly. Her 
projects seem to grow out of small daily activities, rather than top-down, 
compositional assumptions, based primarily on the sense of sight:

Architecture of the exterior seems to have interested architects of the avant-garde 
at the expense of the interior. As if the home were conceived for the pleasure of 
the eye rather than for the wellbeing of the inhabitants.’ 13 

The designs made by Le Corbusier were needed to initiate changes in 
architecture, make it fit social changes. They were not, however, houses to 
be dwelled in. The sterile, white design proposed by the architect is more 
akin to hospitals and clinics, places of compulsory stay. It almost always 
happens that people are against the idea of the architect: they will collect 
items, souvenirs, and collect memories contained in them. They will 
tame space. Good architecture gives them that opportunity and is open 
to change. It is not afraid of any unexpected gesture on the part of those 

who meet it on the way. It is not damaged by 
unforeseen uses. The houses in Christiania are 
the living proof.

What is, therefore, the contemporary role of 
an architect? What is their place in the current 
world? Residents of the Free City deal with  
a lot of architectural issues without an input 
from the experts. Relying solely on observation 
and awareness of their own bodies and their 
own needs, they build houses in their own 
perfect way, wearable villas growing in time. 

It is this openness to changes and 
transformations that characterizes Zofia and 
Oskar Hansen’s concept of the Open Form.  

Their theory promoted viewing architecture as a life’s passe-partout14. They  
treat architecture as a “perceptive background of events”, open to be 
adapted to its users. The residents themselves transform it according  
to their changing needs. The Open Form is identified with the female  
and matriarchal element and opposed to the Closed Form – male,  
being a manifestation of patriarchy. 
13
14

Rysunek, 2014, Małgorzata 
Markiewicz (rysunek 
inspirowany rysunkiem 
‚de tre skinn’ Bjorn Berges, 
‚De Siste Syke Hus’ 1988

Drawing, 2014, Małgorzata 
Markiewicz (sketch inspired 
by the, de tre skinn’  
Bjorn Berges drawing from 
De Siste Syke Hus’ 1988)

12 Dorota Jędruch, Czy blok jest domem?, 
s. 246.

13 Cyt. za: Pallasmaa, op. cit., s. 74.

13 Quoted in: Juhani Pallasmaa The  
Eyes of the Skin, p. 74. 

14 Aleksandra Kędziorek, Filip Springer, 
The House as Open Form: Hansens’ Szumin, 
Karakter, Krakow 2014, p. 33.
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domów nie słuchają projektanta, zbierają przedmioty, otaczają się 
cennymi dla siebie pamiątkami. Oswajają przestrzeń zamieszkania, 
dobra architektura daje im taką możliwość. 
Nie szkodzi jej nieprzewidziany sposób 
użytkowania. Domy w Chrystianii są żywym 
tego przykładem. 

Jaka jest zatem współczesna rola architekta? 
Czy jest dla niego miejsce we współczesnym 
świecie? Mieszkańcy Wolnego Miasta radzą 
sobie z wieloma kwestiami architektonicznymi 
znakomicie bez udziału specjalistów. Polegają 
na obserwacji samych siebie, słuchają własnych 
potrzeb – i w rezultacie budują domy na swój 
sposób idealne, domy-ubrania zmieniające się 
w czasie. 

Taka właśnie otwartość na zmiany i przekształcenia charakteryzuje 
koncepcję Formy Otwartej Zofii i Oskara Hansenów. Dla Hansenów 
zastosowanie Formy Otwartej sprawia, że architektura staje się tylko ramą, 
tłem dla życia. Określana przez nich mianem „chłonnego tła zdarzeń”, 
dopasowuje się do użytkowników. To sami mieszkańcy przekształcają 
domy wedle zmieniających się potrzeb. Forma Otwarta utożsamiana 
jest przez Hansenów z pierwiastkiem żeńskim i matriarchatem. 
Przeciwstawiona jest Formie Zamkniętej – męskiej, będącej przejawem 
patriarchatu.

Hansenowie jako gorliwi zwolennicy socjalizmu zamierzali projektować 
mieszkania zależnie od potrzeb przyszłych mieszkańców. Po raz pierwszy 
zastosowali koncepcje Formy Otwartej dla warszawskiego osiedla 
Rakowiec. Podstawą stworzenia koncepcji miały być prowadzone 
konsultacje, tak aby każde mieszkanie zostało zaprojektowane dokładnie 
dla osób, które będą w nim mieszkać. Rzeczywistość PRL-u pogrzebała 
jednak ich zamierzenia. Przydział kluczy przez spółdzielnię po zakończeniu 
budowy odbył z automatu. 

Przez całe lata małżeństwo architektów próbowało wcielać w życie 
z większym lub mniejszym powodzeniem swoje idee, bo rzeczywistością 
w tamtym czasie były masowo budowane osiedla mieszkaniowe. Wszystkie 
założenia Formy Otwartej udało im się zrealizować dopiero w ich własnym 
Domu w Szuminie. Dom ten, zbudowany z okien i widoków, z powietrza, 

The Hansen couple, big advocates of socialism, wanted to design 
apartments, depending on the needs of the future residents. The 
conducted consultations were the basis for the creation of the concept, so 
that each apartment was designed exactly for the family or person who 
would live in it. The communist reality, however, buried their dreams. 
Everything was ruined at the time of the start of construction. The flats 
were allotted arbitrarily.

Over the years, the couple of architects tried to put their ideas into 
practice, with varying degrees of success, since the reality of the period 
was mass-constructed housing estates. Their Open Form was fully 
implemented only in the amazing House in Szumin. Initially, it was just 
a summer residence but, after they were forced to leave the apartment in 
Warsaw, it became the main home to the Hansens. The House in Szumin, 
constructed of windows/views, air, stone, wood, is very sensual and affects 
all the senses, its architecture is unimposing, does not dominate, but 
rather invites to dwell within – and there lies its openness.

Juhani Pallasmaa, in the book entitled The Eyes of the Skin, claims that 
only through contact with the architecture we can say something about 
it, since we can feel it, and therefore relate it to our body. Architecture 
is perceived not merely through the eyes, but with all the five senses. 
Therefore, buildings that are ‘friendly’ and good for human habitation  
are buildings that are made of materials that ‘remember’, such as wood, 
brick, stone, or also of those which become more beautiful with age. 
Pallasmaa explains why we prefer the quaint streets with the play of light 
and the cosiness of romantically lit interiors to the ruthless cold glare  
of fluorescent lights that give light without a hint of understatement and 
privacy. He writes: 

We have a mental need to grasp that we are rooted in the continuity of time, and 
in the man-made world it is the task of architecture to facilitate this experience. 
Architecture domesticates limitless space and enables us to inhabit it, but it 
should likewise domesticate endless time and enable us to inhabit the continuum 
of time.15 

The House in Szumin, constructed over several decades, became 
a convincing proof of the verifiability of the concept of the Open Form in 
architecture. The house had grown and matched its inhabitants since the 
late 1960s. The process was interrupted only by the death of both architects. 
Zofia and Oskar Hansen, Filip Springer argues, only reveal themselves as  

15

Ciepło/Zimno, 2004, fot. 
Małgorzata Markiewicz

Warm/Cold, 2004, 
Małgorzata Markiewicz

15 Ibidem, p. 41.
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kamienia i drewna, oddziałuje na wszystkie zmysły, jego architektura nie 
narzuca się, nie dominuje, zaprasza raczej do przebywania w nim – i na 
tym polega jego otwartość. 

Juhani Pallasmaa w książce Oczy skóry twierdzi, że dopiero obcując 
z architekturą, możemy coś o niej powiedzieć. Poznajemy ją wtedy, gdy 
możemy ją poczuć, odnieść do własnego ciała. Architekturę odbieramy nie 
tylko wzrokiem, ale wszystkimi pięcioma zmysłami. Dlatego przyjazne 
dla człowieka budynki są stworzone z materiałów, w których zapisuje 
się upływający czas, takich jak: drewno, cegła, kamień, które z wiekiem 
stają się piękniejsze. Pallasmaa wyjaśnia, 
dlaczego wolimy urocze uliczki z grą światła 
i przytulne, nastrojowo oświetlone wnętrza 
od bezwzględnego zimnego blasku lamp 
jarzeniowych. Pisze:

Istnieje w nas mentalna potrzeba, by pamiętać, że 
jesteśmy zakorzenieni w ciągłości czasu i zadaniem 
architektury jest właśnie umożliwianie tego 
doświadczenia w świecie kształtowanym przez 
człowieka. Architektura udomawia nieskończoną 
przestrzeń i pozwala nam ją zasiedlić, ale powinna 
również oswoić nieskończony czas i umożliwić nam 
zamieszkanie w czasowym kontinuum14.

Powstający na przestrzeni kilkudziesięciu lat dom Hansenów w Szuminie 
stał się przekonującym dowodem na możliwość zastosowania koncepcji 
Formy Otwartej w architekturze. Dom narastał i dopasowywał się do jego 
mieszkańców od końca lat 60. Proces ten został przerwany dopiero przez 
śmierć jego gospodarzy. Jak napisał Filip Springer, Zofia i Oskar Hansenowie 
okazali się architektami niemalże genialnymi, ale dopiero projektując dla siebie15. 
Witold Rybczyński, wyjawiając na czym polega sekret idealnego domu, pisał 
jakby o Hansenach: Najpiękniejszy dom na świecie to taki, który zbudujesz sam16. 

Budowanie domu jest jak wicie własnego gniazda albo szycie ubrania 
na miarę. Dodaje się tam, gdzie trzeba, stopniowo, bez planu, wciąż 
zmieniając i dopasowując „skorupkę” do siebie. Carl Gustav Jung po 
trzydziestu latach budowania domu, który początkowo był tylko okrągłą 
chatą z paleniskiem, napisał:

14
15
16

near-genius architects when they design for themselves.16 Witold Rybczyński,  
as if commenting on the Hansens, reveals the secret of the perfect home:  
The most beautiful house in the world is the one that you build yourself.17 

Thus, building a house is like creating one’s own nest or like sewing 
tailored clothes. One adds where it is needed, gradually, without a plan, 
still changing and adjusting the ‘shell’ to oneself. Carl Gustav Jung, after 
30 years of building his house, which was initially only a cylindrical hut 
with a fireplace, wrote:

I built the house in sections, obedient only to the specific needs of the moment. 
Internal relationships between the different parts never occupied my attention. 
It could be said that I built the tower as if asleep. Only later did I see what 
was created – a form full of significance: a symbol of psychic Wholeness. It has 
developed as an old seed that has risen.18 

I managed to visit Szumin in the autumn of 2014. I saw the house  
myself, not only its pictures, I got to know it with my own body, with  
my senses. I felt it: touched, sniffed, listened, drank tea and ate cake with 
the Hansen’s son – Igor. The experience gives me the right to write  
about it. Earlier that year, in the spring, I stayed in Copenhagen. There, 

I came into close contact with the architecture  
of Christiania. In hindsight, these rustic 
buildings seem to be related to the House in 
Szumin. The only difference is that the latter 
was a thoughtful, deliberate action of a couple  
of architects, whereas the architectural form of 
Christiania stemmed from the need to adjust  
a living space by laymen. 

The CRIR residential house is a hovel at first 
glance, like all hand-made buildings made 
of second hand materials. Residents of this 
district are mostly hippies or their descendants. 

They live close to nature, respect and cherish it. Their life style is related 
to a holistic understanding of life, with an awareness of being part of 
a greater whole, or nature, which can lead to a greater awareness of the 
body and mindfulness – and the resulting careful, attentive shaping of 
their immediate surroundings. 

16
17
18

House in Szumin, photo: 
Małgorzata Markiewicz

Dom w Szuminie,  
fot. Małgorzata Markiewicz, 
listopad 2014

14 Ibidem, s. 41.

15 Dom jako Forma Otwarta. Szumin 
Hansenów, s. 26.

16 Witold Rybczyński, Najpiękniejszy dom 
na świecie, s. 189.

16 Ibidem, p. 26.

17 Witold Rybczyński, The Most Beautiful 
House in the World, Wydawnictwo Literac-
kie, Krakow, 2003, p. 189.

18 Carl Gustav Jung, Memories, Dreams, 
Reflections, p. 269.
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Budowałem dom partiami, posłuszny jedynie konkretnym potrzebom chwili. 
Wewnętrzne związki między poszczególnymi częściami nigdy mnie nie zajmowały. 
Rzec by można, że budowałem wieżę jakby we śnie. Dopiero później ujrzałem, co 
się narodziło – formę pełną znaczenia: symbol psychicznej Całkowitości. Rozwijała 
się ona jak stare nasienie, które wzeszło17.

Do Szumina udało o mi się pojechać jesienią 2014 roku. Dom widziałam 
osobiście, nie tylko na zdjęciach, poznałam go własnym ciałem, własnymi 
zmysłami. Dotykałam go, wąchałam, słuchałam, piłam herbatę i jadłam 
ciasto z synem Hansenów – Igorem. Dlatego pozwalam sobie pisać o tym 
domu. Wcześniej, wiosną przebywałam w Kopenhadze, gdzie zetknęłam 
się z architekturą Christianii. Gdy teraz o tym myślę, tamtejsze budynki 
z perspektywy czasu przywodzą mi na myśl dom w Szuminie. Z tą 
różnicą, że ten drugi był rezultatem przemyślanego, świadomego działania 
architektów, natomiast forma budownictwa mieszkalnego Christianii 
wynikła z potrzeby dopasowania do siebie przestrzeni przez samych 
mieszkańców. 

Dom rezydencyjny CRIR na pierwszy rzut 
oka wygląda jak rudera, ręcznie sklecona 
z materiałów z odzysku. Mieszkańcy tej 
dzielnicy to w większości hipisi lub ich 
potomkowie. Żyją blisko natury, szanują ją 
i pielęgnują. Ich postawa życiowa związana 
z holistycznym pojmowaniem życia, ze 
świadomością bycia częścią większej całości, 
jaką jest natura, sprzyja zapewne rozwijaniu 
świadomość ciała i – płynącego stąd ostrożnego, 
pełnego uwagi kształtowania swojego 
najbliższego otoczenia. 

Pallasmaa w Oczach skóry pisze:

Architektura kultur tradycyjnych jest w oczywisty 
sposób istotnie powiązana z dyskretną mądrością 
ciała, nie zaś poddawana wizualnej i konceptualnej 
dominacji. W tradycyjnych kulturach budowanie 
jest kierowane przez ciało w taki sam sposób, w jaki 
ptak kształtuje swoje gniazdo za pomocą ruchów ciała. Budowle z gliny i błota 
w różnych częściach świata są raczej rezultatem pracy mięśni i doświadczeń 
dotykowych, a nie pracy oka18.

17
18

Pallasmaa writes in The Eyes of the Skin: 

It is evident that the architecture of traditional cultures is also essentially 
connected with the tacit wisdom of the body, instead of being visually and 
conceptually dominated. Construction in traditional cultures is guided by the 
body in the same way that the bird shapes its nest by movements of its body. 
Indigenous clay and mud architectures in various parts of the world seem to be 
born of the muscular and haptic senses more than the eye.19 

The houses in Christiania are constructed in this manner. 

When I first entered the CRIR house, I was struck by the smell first – the 
musty stench of its rotting roof. It was terribly intense in the unventilated 
lifeless interior. A home is a smell. Every dwelling has its individual smell 
of home, Pallasmaa confirms.20 In this case, however, we had to deal with 
such a place where there was no life, no homely atmosphere, no bustle, no 
warmth. Moving into it, we made the place alive again. Airing the place, 
cooking food, making coffee, we invited other smells inside. Playing roles 
during Let’s Play Home, we followed traditional gender divisions: 

I cleaned, washed the floors and dishes, while Benjamin painted walls 
and performed minor repairs. We tamed the space, made it more homely, 
lived-in and warm. 

Over time, the home began to reveal its charm and secrets to me. I noticed 
how deliberately it was built. It was created without a plan, without any 
architect’s design. I began to analyse how its core had grown over time 
with parts added consecutively. It had grown slowly, in a close relationship 
with the life and body of its resident – and at once its constructor. Witold 
Rybczyński, in his book The Most Beautiful House in the World, writes about 
adapting and appropriating a lived and living space:

The Lilla Hyttnas House (...) was built a long time, part by part, subject 
to various modifications depending on the changing conditions and stages of 
life of its inhabitants. If buildings are like clothes, this house was like a jacket, 
comfortable and carefully maintained, which adapts to the body of the owner 
after years, so that it eventually is not noticed at all.21 

I also noticed that the builder took into account the location of the 
house in relation to the directions of the world, and thus, the passage 
of the sun across the sky. I also understood why the house had as many 
19
20
21

Dom CRIR, Christiania, 
Kopenhaga, 2014,  
fot. Benjamin Lazar

CRIR House,  
Christiania, Copenhagen,  
photo: Benjamin Lazar

17 Carl Gustav Jung, Wspomnienia, sny, 
myśli, s. 269.

18 Pallasmaa, op. cit., s. 34.

19 J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin, p. 34.

20 Ibidem, p. 67.

21 Witold Rybczynski, The most beautiful 
house in the world, p. 187.
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Domy w Chrystianii powstają właśnie w taki sposób. 

Kiedy po raz pierwszy weszłam do domu CRIR, uderzył mnie zatęchły 
smród gnijącego dachu. Był niezwykle intensywny. Dom to woń. Każde 
siedlisko ma swój niepowtarzalny domowy zapach – pisze Pallasmaa19. W tym 
wypadku mieliśmy jednak do czynienia z miejscem, gdzie brakowało życia, 
domowej atmosfery, krzątaniny, ciepła. Wprowadzając się, sprawiliśmy, 
że miejsce ożyło. Wietrząc, gotując jedzenie, parząc kawę, wpuściliśmy 
do środka nowe zapachy. Nasze role w Zabawie w dom podzieliliśmy 
tradycyjnie: ja sprzątałam, myłam podłogi i naczynia, a Benjamin 
malował ściany i wykonywał drobne naprawy. Oswajaliśmy tę przestrzeń, 
czyniliśmy ją bardziej domową, zamieszkałą i ciepłą. 

Z czasem dom zaczął odsłaniać przede mną swój urok i tajemnice. 
Zauważyłam jak bardzo świadomie został zbudowany. Właśnie – 
zbudowany, a nie zaprojektowany. Powstawał bowiem bez całościowego 
planu, bez projektu architektonicznego. Zaczęłam analizować, jak jego 
rdzeń obrastał stopniowo kolejnymi dobudówkami. Rozwijał się powoli, 
w bliskim związku z życiem i ciałem jego mieszkańca – i jednocześnie 
budowniczego. Witold Rybczyński w książce Najpiękniejszy dom na świecie 
pisze w następujący sposób o dopasowaniu i zawłaszczaniu przestrzeni 
zamieszkiwanej:

Dom Lilla Hyttnas (...) powstawał przez długi czas, 
część po części, podlegając różnym modyfikacjom w 
zależności od zmieniających się warunków i etapów 
życia jego mieszkańców. Jeśli budowle są jak ubrania, 
ten dom był jak marynarka, wygodna i starannie 
utrzymywana, która po latach tak dopasowuje się do 
ciała właściciela, że ten już jej w ogóle nie zauważa20.

Budowniczy wziął także pod uwagę położenie 
domu w stosunku do kierunków świata, a co 
za tym idzie, do wędrówki słońca po niebie. 
Zrozumiałam, dlaczego budynek ma aż dziesięć 
okien (a raczej okienek) przy powierzchni 
mieszkalnej zaledwie około 25 m2. Zadziwiająco 
duża ich liczba wynikła z tego, że dla pierwszego właściciela ważne było, 
co przez nie widać, nie zaś jak okna komponowały się z zewnętrzną  
bryłą budynku. Ich lokalizacja świadczyła, że wycinał je w ścianach tam, 
gdzie były mu potrzebne. U Rybczyńskiego czytamy:
19
20

Dom CRIR, maj 2014,  
fot. Benjamin Lazar, 
Małgorzata Markiewicz

as 10 windows (small windows) at a residential area of only around 
25 m2. The surprising number of windows was dictated by what the 
resident wanted to see through them, rather than how the windows were 
composed within the body of the building visible from the outside. Their 
location testified that they were cut in the walls where they were needed. 
In Rybczyński’s book, we read:

The building is not only an integral part of the 
environment, but also a place where you can observe 
the surroundings. (...) the view from the well-localised 
window is (...) unique and together with the window 
determines the nature of the interior. (...) Although 
buildings are immobile, their environment varies 
according to the time of day and year. (...) the veranda 
covered with wide eaves providing shelter is a place 
where you can watch rain falling. (...) The sun is 
perhaps the most important element of the site, the 
location and appearance of each room is determined 
by it, as well as the nature of the facade itself.22 

In my little temporary home in Christiania, the passage of the sun 
began in the tiny kitchen, having as many as two windows. The sun was 
shining directly into the kitchen in the morning, announcing a new 
day. Then, it moved to the ‘living room’, where one could read a book 
after breakfast for a long time in broad sunlight at the biggest window. 
Then, in the afternoon, the sun was there on the big terrace overlooking 
the western side. It was a perfect place to spend a lazy time with 
friends. The night zone always remained in the shadow, no sunrays ever 
streamed directly to both small bedrooms. Thus, not only the views but 
also the rhythm of the day underlined and adapted to the distribution 
of the rooms in the small hut. Thanks to the little windows, the house 
kept its intimacy, being inside, you could see the surroundings, while 
not being exposed to the gaze of others. Here, the window was not 
a mere absence of the wall.23 

For Zofia and Oskar Hansen, the windows were also highly significant. 
The house in Szumin was built of views of penetrating landscape. 
Being inside the House, one had the impression of communion with 
the environment. After all, no residential building is an autonomous 
entity. It is always felt and seen in context, so it should be consciously 
inscribed in the place by both architect and builder. 

22
23

CRIR House, May 2014, 
photo: Benjamin Lazar, 
Małgorzata Markiewicz

19 Ibidem, s. 67.

20 Witold Rybczyński, Najpiękniejszy dom 
na świecie, s. 187.

22 Witold Rybczyński, The Most  
Beautiful House in the World, pp. 55-56. 

23 Juhani Pallasmaa, The Eyes of Skin, 
p. 51.
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Budynek jest nie tylko integralną częścią otoczenia, ale także miejscem, 
z którego otoczenie to można obserwować. (...) widok z dobrze umiejscowionego 
okna jest (...) niepowtarzalny i razem z samym oknem decyduje o charakterze 
wnętrza. (...) Mimo iż budynki pozostają nieruchome, ich otoczenie zmienia 
się w zależności od pory dnia oraz roku. (...) osłonięta weranda z szerokimi 
okapami zapewniającymi schronienie jest miejscem, z którego można 
obserwować deszcz. (...) Chyba najważniejszym elementem terenu jest słońce, 
od którego zależy lokalizacja i wygląd poszczególnych pomieszczeń, a także 
charakter samej fasady21.

W moim tymczasowym domu w Christianii podróż słońca w ciągu dnia 
rozpoczynała się od maleńkiej, lecz wyposażonej w aż dwa okna kuchni. 
To do niej o poranku wpadały pierwsze promienie słońca, zapowiadając 
nowy dzień. Światło słoneczne przesuwało się następnie do „salonu”. 
Tam, w jego blasku, przy największym oknie można było przez długi 
czas czytać książkę. Po popołudniu z kolei słońce kładło się na wielkim 
tarasie wychodzącym na zachodnią stronę. Było to idealne miejsce do 
spędzenia leniwego czasu ze znajomymi. Sfera nocna natomiast zawsze 
pozostawała w cieniu, do dwóch małych sypialni słońce nigdy nie 
wpadało bezpośrednio. Zatem nie tylko widoki, ale i rytm dnia wpisany 
był i dostosowany do rozkładu pomieszczeń w tym niewielkim domku. 
Dzięki oknom o niewielkich rozmiarach dom gwarantuje intymność 
mieszkańcom, przebywając wewnątrz, można widzieć otoczenie, nie 
będąc zarazem wystawionym na spojrzenie przechodniów. Okno nie jest 
w przypadku tego domu „zaledwie nieobecnością ściany”22.

Dla Zofii i Oskara Hansenów okna również miały duże znacznie. Można 
powiedzieć, że dom w Szuminie został zbudowany z widoków w ten 
sposób, że sam pejzaż wnikał do środka budynku. Przebywając w jego 
wnętrzu, zachowuje się wrażenie łączności z otoczeniem. Budynek 
mieszkalny nie jest przecież tworem autonomicznym. Odczuwamy 
i postrzegamy go zawsze w kontekście miejsca, zatem powinien być w to 
miejsce przez architekta i budowniczego wpisany świadomie. 

Witold Rybczyński zadawał swoim studentom takie oto pytania dotyczące 
ich projektów: Gdy będzie padać, czy zmoknę przed drzwiami, szukając 
w kieszeniach kluczy? Jeśli jest się w środku, to czy można zobaczyć, kto podchodzi 
do drzwi? lub Jak wydostać się z sypialni na wypadek pożaru?23. Myślę, że 
budowniczy domu CRIR, nie będący przecież fachowcem i profesjonalnym 
architektem, pamiętał o tych wszystkich rzeczach, o których przypominał 
Rybczyński. Zapewne polegał na intuicji. Niestety nigdy się tego nie 
21
22
23

Witold Rybczynski asked his architecture students these questions about 
their designs: When it rains, will I get wet at the door looking for keys in 
my pockets? If you were inside, could you see who comes to the door? Or: How to 
get out of the bedroom in case of fire?24 It seems to me that the constructor 
and the first owner of the CRIR house considered all the aspects, 
although he was neither a professional builder, nor architect. He probably 
relied on intuition. Unfortunately, I will never find out for sure, I had  
no opportunity to talk to him, because he died a while before my arrival 
at his place. 

Friends of the previous owner expressed great satisfaction with the fact 
that we took care of the house, making it alive again. For the two weeks 
of the stay, many unplanned things happened in that place. There were 
good and bad moments, including destruction of joint work and parting. 
At the end, there was a big party for friends with plenty of food, flavours 
and fragrances. Guests from various countries, through the preparation 
of their dishes, brought the tastes and smells of their own homes. 

It was smell, a very powerful element of my experience in Christiania, 
which became the theme of my work at the end of the annual 
postgraduate course “Organising Discourse” at Konstfack in Stockholm. 
There I created The Cookbook with Home Metaphors. Numerous meetings, 
centered around the question - “Can you enclose a home in a jar?” – 
preceded the creation of the book. I asked this question to children, 
students, friends and colleagues from the course, trying to use their 
answers for the investigation of my central issue of “(where) what  
is home?”

24

21 Ibidem, s. 55–56.

22 Pallasmaa, Oczy skóry, s. 59.

23 Rybczyński, op. cit., s. 55–56.
24 Witold Rybczyński, op. cit.,  
pp. 55-56.
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Rysunki Domu CRIR 2014, 
Małgorzata Markiewicz

CRIR house, drawings, 
2014, Małgorzata 
Markiewicz
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dowiem, pierwszy właściciel budynku i zarazem jego konstruktor, zmarł 
jakiś czas przed moim przyjazdem. 

Znajomi poprzedniego właściciela byli zadowoleni, że zadbaliśmy o ten 
dom, wpuszczając do niego nowe życie. Przez dwa tygodnie pobytu 
wydarzyło się w tym miejscu wiele nieplanowanych rzeczy. Zdarzyły 
się dobre i złe momenty, w tym zniszczenie wspólnej pracy i rozstanie. 
Na koniec odbyło się wielkie przyjęcie z mnóstwem jedzenia, smaków 
i zapachów. Goście z różnych krajów, przychodząc z własnymi potrawami, 
przynieśli z sobą smaki i zapachy własnych domów. 

Właśnie ten zapach, który był bardzo mocnym elementem czasu 
spędzonego w Christianii, stał się tematem przewodnim pracy w ramach 
studiów podyplomowych „Organising Discourse”, jakie ukończyłam na 
Konstfack w Sztokholmie. Stworzyłam tam Książkę kucharską z metaforami 
domu. Powstanie książki było poprzedzone wieloma spotkaniami. Pytanie, 
„czy można zamknąć dom w słoiku?”, zadawałam dzieciom, studentom, 
znajomym, kolegom z kursu, próbując na tej podstawie analizować moją 
zasadniczą kwestię „(w)czym jest dom?”.

Widok z kuchni, 2014,  
fot. Małgorzata Markiewicz

Okno i widok z domu 
CRIR, 2014, fot. Małgorzata 
Markiewicz, Benjamin 
Lazar

Kitchen windows,  
CRIR house, 2014,  
photo: M. Markiewicz

CRIR house, 2014,  
photo: Małgorzata 
Markiewicz, Benajmin 
Lazar
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DOM W SŁOIKU

O dom słoiku pytałam dzieci, studentów i znajomych. Podczas jednej 
z rozmów, pewna studentka powiedziała mi, że dom to słoik, jedzenie, 
jakie mama przygotowuje jej na cały tydzień. To bigos, zupa ogórkowa, 
gołąbki, pulpety. Smak lata, jaki zamykamy na zimę w przetworach. 
Wspomnienie, które pojawia się w momencie skosztowania zawartości. 
Dzieci rysowały domy w słoiku, a w nich – małe mieszkanka albo ogórki 
kiszone i inne przetwory. Studenci odpowiadali różnie, przynosząc 
jedzenie oraz przepisy, które miały być raczej historiami, opowieścią 
pozwalającą wyobrazić sobie miejsce i sytuację, a nie spisem składników 
jakiejś potrawy. Jedna ze studentek przyniosła w słoiku kurz i mówiła 
o zimnie i smutku. Pytanie o dom bywa bolesne. Odpowiedzi są złożone 
i potrzebują czasu, by dojrzeć. 

Wynikiem tych spotkań i rozważań jest wciąż powiększająca się książka 
kucharska. Ma kształt typowego zbioru przepisów zebranych w niezbyt 
uporządkowanej, bałaganiarskiej formie, jaką prawdopodobnie każdy 
zna z rodzinnego doświadczenia. Takie domowe zbiory przepisów są 
gromadzone przez lata, pisane ręcznie na luźnych kartkach lub wycięte 
z gazet, strony są poplamione i zatłuszczone, z poszarpanymi brzegami, 
pożółkłe. W wypadku Książki kucharskiej w metaforami domu początkowa 
chęć wprowadzenia porządku w uzbieranych przeze mnie przepisach 
rozpłynęła się w nieuporządkowaniu, poddaniu się tokowi wydarzeń, 
rytmowi spotkań i rozmów, towarzyszących pracy nad nią.

Gotowanie jest opowieścią – zawiera w sobie narrację. Znajdują się w nim 
kolejno: wstęp, czyli spis potrzebnych składników, potem rozwinięcie, czyli 
sam proces gotowania i przyrządzania oraz część finałowa, czyli jedzenie. 
Strukturę książki można opisać także następująco: wstęp czyli elementy 
składowe opowieści, rozwinięcie, czyli przepisy – opowieści oraz część 
ostatnia, podsumowująca, czyli jedzenie – snucie i słuchanie opowieści 
jako konkluzja. Ważną inspiracją były dla mnie rozważania Richarda 

HOME IN THE JAR

During one of the conversations, a woman student said that a home 
was a jar, the food her mother packed for her for the entire week. The 
stew, cucumber soup, stuffed cabbage, meatballs. The taste of the 
summer enclosed in jars for disclosure in the winter. The memory that 
appears when tasting the content. Children drew houses in a jar, small 
apartments or pickles and preserves. Students responded differently, 
brought food and recipes which were rather like stories, a background of 
stories that would allow us to imagine the place and the whole situation, 
and not a specific list of ingredients. One of the students brought dust 
in her jar and talked about the cold and sadness, as questions about 
home can be painful. Answers are very complex and require some time 
to mature. 

The result of these meetings and considerations is the indefinitely 
expanding cookbook. It has the shape of a typical set of different recipes 
collected in the messy form that everyone probably knows from their 
family experience. The recipes have been collected for years, handwritten 
on loose sheets of paper or cut out of newspapers, the pages are stained 
and greasy, with jagged edges, and sometimes even already yellowed. 
In the case of The Cook Book with Home Metaphors, my initial desire to 
introduce order in this motley disorder disappeared in the chaos that 
prevailed among the gathered recipes and stories, in the surrender to the 
flow and rhythms of events that accompanied its creation.

Cooking is a story - it contains a narrative. Its contents include: an 
introduction, or a list of required components, then the development, 
which is the very process of cooking and preparation, and then the 
final part, that is consumption. The structure of the book can be thus 
described: introduction, or the ingredients of the story, development,  
or the recipes – stories, and the final, summarising, part, or eating 
– telling and listening to stories as a conclusion. An important 
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Senneta. W książce The Craftsman odniósł on gastronomię do czynności 
pisania. Pozwolę sobie załączyć większy fragment z rozdziału Instructions 
through Metaphors (Instrukcje jako metafory) w moim tłumaczeniu. 

inspiration for my book came from Richard Sennet. In The Craftsman 
Sennet compares gastronomy to the act of writing. Below, I provide 
the pertinent, extensive fragment from the chapter Instruction through 
Metaphors. 

Dom w słoiku, studenci 
Wydziału Sztuki UP 
w Krakowie, 2014, kolaż, 
fot. Małgorzata Markiewicz

Home in a Jar. Students of 
the Pedagogical University 
in Krakow Art Department. 
Collage/photos: Małgorzata 
Markiewicz



6564

INSTRUKCJE JAKO METAFORY

Przepis Pani Benshaw na Poulet à la d’Albufera

Trzeci sposób pisania instrukcji ekspresyjnych jest związany z panią Benshaw, 
która nauczyła mnie gotować danie Poulet à la d’Albufera. Madame Benshaw 
przybyła do Bostonu jak uchodźczyni z Iranu w roku 1970. Jej trudne do 
wymówienia nazwisko zostało uproszczone przez urzędnika imigracyjnego do 
mniej skomplikowanego perskiego pseudonimu. Sama pani Benshaw mówiła 
po angielsku niechętnie. Była niesamowitą kucharką, która opanowała 
przyrządzanie potraw kuchni francuskiej i włoskiej, a także perskiej. Stałem 
się jej uczniem w trakcie kursu wieczorowego oraz aż – do jej śmierci – także 
przyjacielem.

Ponieważ jej angielski był słaby, uczyła gotować głównie przez pokazywanie 
rękami, okraszając to niewielką ilością uśmiechów oraz zmarszczeniami brwi. 
(…) Nauka przez obserwację jej ruchów nie wychodziła nam zbyt dobrze, gdyż 
ręce jej były za szybkie, a po rozpoczęciu pracy nie zatrzymywała się na chwilę 
ani nie wahała. 

Poprosiłem ją, żeby napisała przepis; chciałem poprawić język, a następnie 
udostępnić go trzech innym uczniom (wszyscy byliśmy na zaawansowanym 
poziomie, więc nie była to kwestia podstaw). Zachowałem to, co napisała, 
ponieważ zmagała się z tym przez miesiąc i dlatego też, że wynik był dość 
zaskakujący jak na taką mistrzynię.

Oto oryginalny tekst: „Twoje martwe dziecko. Przygotuj go na nowe życie. 
Wypełnij go ziemią. Bądź ostrożny! On nie powinien się przejadać. Załóż mu 
jego złoty płaszcz. Wykąp go. Ogrzej go, ale bądź ostrożny! Dziecko umiera 
z powodu zbyt dużej ilości słońca. Załóż mu jego klejnoty. To jest mój przepis”.

Aby zrozumieć ten przepis, wstawiłem własne proste odniesienia: „Twoje 
martwe dziecko. (Kurczak). Przygotuj go na nowe życie. (Usuń kości). 

INSTRUCTIONS THROUGH METAPHORS

Madame Benshaw’s Recipe for Poulet à la d’Albufera

A third way of writing expressive instructions was furnished me by Madame 
Benshaw, who taught me to cook Poulet à la d’Albufera. Madame Benshaw 
had come to Boston, a refugee from Iran, in 1970. Her name she could 
scarcely pronounce herself, since an immigration official had simplified 
a more complicated Persian moniker, and she spoke English haltingly. She was 
an amazing cook, somehow mastering French and Italian cuisine as well as 
Persian. I became her student at a night-school course and, until she died, 
her friend. (…)

Because her English was poor, she taught cooking mostly by hands-on 
example, coupled with slight smiles and emphatic, frowning contradictions of 
her thick eyebrows.(…) Hands-on learning didn’t work very well for us; the 
problem was that her hands were too quick, and once she started working she 
never paused or hesitated.

So I asked her to write down the recipe; I’d correct the language and then give 
it to the three other students (we were all at an advanced level, so it wasn’t 
a question of the basics). I’ve kept what she wrote, because it was a month-
long struggle for her to produce this formula and because the result was 
quite surprising from such a technical virtuoso.

Here’s the unadulterated text: “Your dead child. Prepare him for new life. 
Fill him with the earth. Be careful! He should not over-eat. Put on his golden 
coat. You bathe him. Warm him but be careful! A child dies from too much 
sun. Put on his jewels. This is my recipe.” To make sense of it, I’ve inserted 
my own crude references: “Your dead child. (the chicken) Prepare him for life. 
(bone) Fill him with the earth. (stuff) Be careful! He should not over-eat. 
(stuff lightly) Put on his golden coat. (brown before baking) You bathe him. 
(prepare the poaching liquor) Warm him but be careful! A child dies from 
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Wypełnij go z ziemią. (Nadzienie). Bądź ostrożny! On nie powinien się 
przejadać. (Nie za dużo nadzienia). Załóż mu jego złoty płaszcz. (Przysmaż 
przed pieczeniem). Wykąp go. (Przygotuj marynatę). Ogrzej go, ale bądź 
ostrożny! Dziecko umiera z powodu zbyt dużej ilości słońca. (Temperatura 
gotowania: 130 Celsjusza). Załóż mu jego klejnoty. (Kiedy już gotowy polej 
słodko-pieprzowym sosem) To mój przepis”.

Od tego czasu dowiedziałem się, że wiele perskich przepisów jest 
sformułowanych w tak poetycki sposób i nadal pozostają przepisami, pytanie 
jednak, w jaki sposób mogą spełniać swoją funkcję?

Powyższy przepis został stworzony w całości z metafor. „Twoje martwe 
dziecko” oznacza kurczaka prosto od rzeźnika (…) Madame BENSHAW 
ewidentnie chce powiedzieć coś na temat zwierząt rzeźnych, podkreślić, że 
w klasycznej kuchni perskiej zwierzęta mają wewnętrzną istotę – anime, 
podobnie do ludzi. Oczywiście polecenie „przygotuj go na nowe życie” jest 
obrazem wywołującym emocje. Prawdopodobnie nie zrobi on wrażenia  
na egipskim mistrzu mumifikacji ani chrześcijańskim pobożnym grabarzu,  
ale u kucharza czyni rękę uważną. Opis Madame BENSHAW o przygotowaniu 
do nowego życia przyziemne zadanie luzowania ptaka z kości zmienia 
w sztukę bliską opiece i trosce zapewnianej dzieciom. (…) Kucharze 
nowicjusze często popełniają błąd nadziewania ptaków zbyt mocno. 
Ostrzeżenie Pani Benshaw „On nie powinien się przejadać” wzbudza 
u kucharza fizyczną odrazę, dzięki temu zapobiega popełnieniu tego błędu. 
Zdanie „Dziecko umiera z powodu zbyt dużej ilości słońca” wyjaśnia  
logikę powolnego gotowania; ptak-dziecko powinno być ciepłe w dotyku, ale 
nie gorące. (…)

Czy ten przepis wydaje się fantazyjny? Nie, kiedy jesteś Persem. Wiele metafor 
w naszym własnym języku jest nie mnie dziwacznych. Istotą jedynie jest cel, 
jakiemu takie akty wyobraźni mają służyć 24.

Historia opisana powyżej zwróciła moją uwagę na możliwości języka 
i naszej wyobraźni. Jak opowiadać o czymś, co trudno zawrzeć słowach, 
co kryje się właściwie gdzieś pomiędzy? Przepis pani Benshaw zawiera 
się kilku w bardzo krótkich zdaniach, ale daje nam ogromną przestrzeń 
interpretacji, jak poezja.

Tekst ten zainspirował mnie do stworzenia Książki kucharskiej z metaforami 
domu. Pragnę, by moja książka była zbiorem takich przepisów – 
zapalników wyobraźni.

24

too much sun. (cooking temperature: 130 Celsius) Put on his jewels. (once 
cooked, pour the sweet-pepper sauce) This is my recipe.” Many Persian recipes, 
I’ve since learned, are couched in such poetic language. And they meant to 
be recipes: how could they possibly work?

This is a recipe conceived entirely in metaphors. “Your dead child” stands  
for a chicken straight from the butcher. (…)

Madame Benshaw evidently wishes to convey about slaughtered animals; 
in classic Persian cuisine, animals have an inner being, an anima, no less 
than human beings. Certainly the command “Prepare him for new life” is 
a charged image. An ancient Egyptian mummifier or an especially devout 
Christian undertaker might find the phrase unremarkable; to the cook, 
the command alerts the hand. Madame Benshaw’s image of preparing for 
a new life magnifies the mundane task of scraping away flesh from the 
bird’s breastbone, the technical trick of not breaking the skin in boning now 
seeming an act of child protection.(…) An error beginning cooks make is to 
stuff birds too tightly. Madame Benshaw’s caution, “He should not over-eat” 
arouses the cook’s own physical revulsion so as to prevent that error. “A child 
dies from too much sun” clarifies the logic of slow cooking; the bird-child 
should feel warm to the touch but not burning.(…)

Fanciful? Not if you are Persian. The metaphors that figure in material 
consciousness of brick as ‘honest’ or ‘chaste’ are no more fanciful. The issue 
is the purposes such acts of imagination serve.25 

The story drew my attention to the possibilities of language and human 
imagination. How to speak about something that is difficult to put into 
words, since it is actually somewhere in between? Madame Benshaw’s 
recipe consists of several, very short sentences, which gives an enormous 
room for interpretation, just like poetry.

The text inspired me to create The Cookbook with Home Metaphors. 
I want my book to be a collection of recipes of this kind – triggers for 
imagination. 

25 Richard Sennett, The Craftsman, p. 189.

25 Richard Sennett, The Craftsman, p. 189.
24 Richard Sennett, The Craftsman, s. 189. 
Tłumaczenie własne.
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The Cookbook with Home 
Metaphors, 2015, photo: 
Joanna Czaczkowska

Książka kucharska 
z metaforami domu, 2015, 
fot. Joanna Czaczkowska
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ORGANISING KITCHEN DISHCOURSE

W ramach kursu przeprowadziłam warsztaty, które nazwałam „Organising 
Kitchen DishCourse”. Tytuł jest grą słowną pomiędzy nazwą samych 
studiów a kuchennymi i smakowymi aspektami moich poszukiwań. 
Podczas spotkania dzieliliśmy się jedzeniem oraz historiami z nim 
związanymi, wtedy też zebrałam subiektywne przepisy na dom, o które 
poprosiłam studentów i które wykorzystałam później w mojej książce. 

Na końcu Książki kucharskiej z metaforami domu, w rozdziale Jedzenie, 
znajduje się poskładany do formatu książki, biały obrus zapraszający do 
zjedzenia tego, co zostało „ugotowane” (dosłownie lub/i w przenośni) we 
wcześniejszych częściach. Oryginalna książka została również wykonana 
z obrusu, który leżał na stole podczas pierwszego spotkania wokół 
przepisów na dom – w Sztokholmie, jesienią 2014 roku. Obrus stanowi 
rodzaj zachęty dla czytelników do własnego działania, na przykład do 
uzupełniania książki o własne przepisy lub do zorganizowania przyjęcia. 
Książka jest tekstylnym, szytym i miejscami haftowanym obiektem, 
ma mnóstwo kieszeni i zakamarków, w których można przechowywać 
uzbierane przepisy. Fakt, że obrus był wcześniej używany, nie pozostaje bez 
znaczenia. Materiał noszący ślady jedzenia, jest niemym świadkiem  
uczt, biesiad i spotkań towarzyskich.

Tekstylna książka kucharska jest obiektem w procesie, noszącym ślady 
dotyku ludzkiej ręki, nieidealnym, trochę krzywym zbiorem ludzkich 
historii, miejscami uporządkowanym, miejscami nieco chaotycznym. 
Łączy w sobie „przepisy na dom” – te zebrane od ludzi, a także te, które  
ja sama zawarłam w pracach na temat domu. 

ORGANISING KITCHEN DISHCOURSE

As part of the course at Konstfack, I conducted workshops with other 
participants, under the title Organising Kitchen DishCourse. The title  
is a play on the words in the name of the course itself and the aspects of 
kitchen and taste in my research. During our meetings, we shared  
food and stories associated with it; I collected students’ subjective recipes 
for home and used them later in the book. 

At the end of The Cookbook with Home Metaphors, in the chapter 
“consumption”, there is a white tablecloth folded to the size of 
a book, inviting to consume what has been ‘cooked’ (literally and/
or metaphorically) in the previous parts. The original book was made 
of the tablecloth on which the first meeting related to recipes for a home 
took place – in Stockholm, in the autumn of 2014. The tablecloth is 
an invitation for the readers to take further action e.g. supplementing 
the book with their own recipes or organising a party. The book itself is 
a textile, a sewn and embroidered object, having lots of pockets and  
nooks and crannies in which one can hide and store the collected recipes.  
The fact that the tablecloth was previously used during meetings is  
not insignificant. The fabric, bearing traces of previous consumption, 
becomes a silent witness to the feasts, meals and social gatherings that 
happened at and on it. 

Thus, the textile cookbook is an object in process, bearing the  
traces of touch by the human hand, an imperfect, somewhat crooked set 
of human histories, orderly in some places, slightly chaotic in others. 
It combines the ‘recipes for home’ collected from people, and those 
I prepared in my works on the subject of home.
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Organizing Kitchen 
DishCourse, 2014, kolaż, 
Małgorzata Markiewicz

Organizing Kitchen 
DishCourse, collage, 2014, 
Małgorzata Markiewicz
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Zastosowany przeze mnie podział 
na cztery podrozdziały jest umow-
ny. Niektóre przepisy-historie 
pasują do więcej niż jednego pod-
rozdziału, gdy sposoby ujęcia 
tematu mieszają się z sobą. 
Każdy podrozdział starałam się 
poprzedzić krótkim wprowadze-
niem, cytatem lub adekwatnym 
komentarzem. Same opowieści 
można odczytywać także poprzez 
jeszcze inne konteksty i odniesie-
nia, co również zaznaczyłam. 

The division into four sub-chap-
ters I employed is arbitrary. Some 
recipes-stories match more than 
one sub-chapter. I tried to com-
mence each sub-chapter with 
a short introduction, a quotation 
or a pertinent commentary. The 
stories themselves can also be read 
through other contexts and refer-
ences, which I also suggested. 
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Każde siedlisko ma swój niepowtarzalny domowy 
zapach. 

Konkretny zapach powoduje, że nieświadomie 
wchodzimy w przestrzeń całkowicie już zapomnianą 
przez pamięć siatkówkową; nozdrza budzą zapomniany 
obraz i zaczynamy marzyć. Nos sprawia, że oczy  
sobie przypominają25.

Pallasmaa opisuje wspomnienie Bachelarda 
z dzieciństwa dotyczące pewnej szafki, we wnętrzu 
której znajdowała się tacka z rodzynkami. Przez 
całe życie zapach rodzynek tak mocno oddziaływał 
na jego wyobraźnię, że natychmiast przywoływał 
obraz z minionych lat. Mam bardzo podobne 
wspomnienie z kuchni mojej Babci, gdzie unosił 
się właśnie zapach rodzynek pomieszany z wonią 
herbaty Earl Grey. 

25

Every dwelling has its individual smell of home. 

A particular smell makes us unknowingly  
re-enter a space completely forgotten by the retinal 
memory; the nostrils awaken a forgotten image, and  
we are enticed to enter a vivid daydream. The nose 
makes the eyes remember.26 

Pallasmaa describes Bachelard’s childhood 
memory concerning a cabinet, inside of 
which there was a tray of raisins. Throughout 
Bachelard’s life the smell so strongly affected  
his imagination that it instantly evoked the 
image of bygone years. I have very similar 
memories of my grandmother’s kitchen, which 
was suffused with such a smell, the smell of 
raisins mixed with the smell of Earl Grey tea.

26

25 Pallasmaa, Oczy skóry, s. 67.
26 Junie Pallasmaa, The Eyes of the Skin, 
p. 58.
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„KUCHNIA BABCI – MISKA Z MASŁEM”, MAŁGORZATA 
MARKIEWICZ

Wczesne wspomnienie z dzieciństwa – bagietka z masłem u Babci 
w domu. Jej kuchnia jest teraz moją kuchnią, mieszkam w jej mieszkaniu. 
Bardzo dobrze pamiętam, że masło stało zanurzone w zimnej wodzie, aby 
zawsze było miękkie, gotowe do rozsmarowania. 

Miska była bladoniebieska, nieduża, w sam raz na kostkę masła. Tamtej 
miski już nie ma, więc postanowiłam odtworzyć ją w ceramice. I trzymać 
w niej masło. Stoi dokładnie w tym samym miejscu, w którym trzymała  
ją Babcia, na blacie koło okna. Taki obrazek. 

“GRANDMA’S KITCHEN – A BOWL OF BUTTER”, 
MAŁGORZATA MARKIEWICZ

An early childhood memory – a baguette with butter at Grandma’s house. 
Her kitchen is now my kitchen, I live in her flat. I remember very well 
that the butter was submerged in cold water to always be soft, spreadable. 

The bowl was pale blue, small, just all right to store a stick of butter. The 
bowl is gone, so I decided to remake it in ceramics. To store butter in it. 
It stands exactly in the same place where my grandmother had it, on the 
table near the window. Just an image. 

Rysunek, 2015, Małgorzata 
Markiewicz

Drawing, 2015, Małgorzata 
Markiewicz
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„ZAPACH WYSTęPKU”, BENJAMIN LAZAR 

w sobotnie popołudnia, po powrocie ze zboru i po obiedzie, przychodził do nas 
wujek Heniek, 

z ciocią Anią i małym Marcinem… przychodzili w odwiedziny, „na kawę”.

na początku lat osiemdziesiątych, w czasach polskiego „wielkiego kryzysu”, kawa 
była towarem luksusowym. docierała do nas w paczkach z Reichu. była to kawa 
w ziarenkach, która ma taką zaletę (inni powiedzą wadę), że zanim się ją 
zaparzy, trzeba jej najpierw namielić… w tamtych czasach kawa zmielona, taka, co 
obecnie zdominowała rynek, nie była jeszcze dostępna.

aby namielić dobrej kawy trzeba mieć młynek, który mieli porządnie, „na drobno”, 
a nie tylko „rozgryza” ziarenka, co często zdarzało się peerelowskim młynkom. 
z tego powodu u nas 

w użyciu był młynek Johana… to był dobry, przedwojenny 26 młynek na korbkę, 
z drewnianą wysuwaną szufladką…

Johan był bratem dziadka, pił kawę :-) i zamieszkał po wojnie w Bawarii, a jego 
młynek trafił do nas, bo nikt w rodzinie nie był nim zainteresowany, dlatego że 
wśród adwentystów (którzy z zasady powstrzymują się od używek) kawa była 
tematem sporu: można ją pić bez uszczerbku na ciele i duszy, czy nie można? stąd 
sobotnie spotkania przy kawie po powrocie ze zboru, a zwłaszcza jej ceremonialne 
parzenie, było u nas czymś więcej niż w innych domach.

u nas parzenie kawy miało urok występku, w którym brałem udział, bo to ja tę 
kawę dla wszystkich mieliłem, a że młynek był nieduży, w trakcie mielenia trzeba 
było raz albo dwa razy opróżniać szufladkę… więc kręciłem korbką i dosypywałem 
ziarenek, tymczasem wokół toczyła się rozmowa… nieraz korbka blokowała się  
na twardym ziarenku, wtedy trzeba było zrobić pół obrotu wstecz, a potem zerknąć 
do szufladki i w kółko dalej mielić przy rozmowie i cieście…

ach, ten urokliwy ceremoniał parzenia kawy, jej mielenia przede wszystkim. co 
z niego zostało teraz, w czasach gotowców, które wystarczy zalać wrzątkiem?

26

 “THE SMELL OF VICE”, BENJAMIN LAZAR

 on Saturday afternoons, having returned from the church, after dinner, Heniek, 
our uncle used to visit us, with aunt Ania and their little Marcin..., ‘to have some 
coffee’.

in the early 80s, at the time of the Polish ‘Great Depression’, coffee was a luxury, 
it was brought from the Reich in packages. The coffee was in grains, it’s 
advantage (disadvantage, as others will say) is that before you brew it, you first 
need to grind it... ground coffee, which currently dominates the market, was not 
yet available in those days.

to grind good coffee you need to have a good coffee grinder, grinding ‘finely’ and 
not just ‘munching’ grains, which often happened in the case of grinders at the 
time of the People’s Republic of Poland. For this reason, we used Johan’s grinder... 
a good one, from the pre-war period27, a crank-handle grinder, with a wooden 
pull-out drawer…

Johan was my grandfather’ brother, who settled in Bavaria after the war, used to 
drink coffee :-), and his grinder had been brought to us, because no one in the 
family was interested in it as coffee was a subject of dispute among Adventists 
(who, as a rule, refrain from stimulants): they argued whether one could drink it 
without prejudice to the body and soul, or not? hence the Saturday coffee meetings 
after the church, especially the ceremonial brewing, meant more at our home  
than at other homes.

brewing coffee at our place had the charm of vice, in which I took part, because  
it was me who ground the coffee for everybody, and as the grinder was small, 
it was necessary to empty its drawer once or twice while grinding… so I was 
twisting the handle and adding grains, meanwhile, talking went on around us... 
sometimes the handle was blocked on a hard grain, then I had to make a half-
turn ‘back’ and have a look into the drawer and continue to grind over and over 
again during the conversation and cake eating…

ah, the charming ceremonial ‘coffee brewing’, its grinding, first of all. what’s left 
of it now, at times of ‘ready-mades’ which simply need some boiling water?

27

26 W latach 80. przedwojenne rzeczy 
nadal były w użyciu i cieszyły się dużym 
szacunkiem, powszechnie wiadomo 
było, że to, co zrobiono przed wojną było 
dobrej jakości, nie to, co rzeczy produko-
wane za komuny.

27 in the 80s, objects from the pre-war 
period were still in use and enjoyed high 
esteem, it was common knowledge that 
what had been done before the war was 
not as flimsy as objects produced during 
the communist times.
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pamiętam, młynek Johana wyszedł z użycia, kiedy pojawił się jego elektryczny 
następca i skończyło się kręcenie korbką. odtąd kawę mielił tata, mielił szybko 
i z hałasem… wkrótce ktoś zauważył, Heniek?, że ten postęp coś nam odebrał, 
i nawet smak kawy takiej elektrycznie zmielonej też jakby się zmienił… ale dla 
młynka Johana już nie było powrotu, bo skończył się kryzys, a ze znów pełnych 
sklepów zniknęła kawa w ziarenkach.

trzeba było chyba z piętnaście lat czekać, by pojawiła się ponownie ekskluzywnie, 
znowu 

w ziarenkach, świeżo prażona, świeżo zmielona wraz z towarzyszący jej 
zapachem… występku :-) 27

27

I remember, Johan’s grinder was disused when its electrical successor appeared 
and twisting the crank ended. from then on, dad ground the coffee, quickly and 
making noise... then someone, Heniek?, noticed that the progress took something 
away from us, and even the taste of such electrically ground coffee has changed 
too... but there was no returning to Johan’s grinder, because the crisis was over, 
and coffee in grains was gone from full stores.

one had to wait fifteen years to have the exclusive coffee in grains around again, 
freshly roasted, freshly ground together with the accompanying smell of... vice :-)28 

28

27 Pisownia oryginalna. 28 Original spelling.
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„AGLAJA”, MAŁGORZATA MARKIEWICZ 

Ten przepis i historia należy zarówno do podrozdziału Wspomnienia 
z dzieciństwa, jak i Smak miejsca pochodzenia. Tekst znalazł się na 
tkaninie wykonanej przeze mnie na szydełku z wełny w kolorze białym 
i czerwonym, o wymiarach 160 × 240 cm. 

Praca jest inspirowana historią rumuńskiej pisarki Aglai Veteranyi 
pochodzącej z wędrownej rodziny cyrkowców. Z napisanej przez nią książki 
Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze wybrałam kilka cytatów, które 
w niezwykle sugestywny sposób oddają, czym dla autorki był dom, i które 
mówią, czym jest domowość dla osoby niezwiązanej na stałe z żadnym 
miejscem. Dla Veteranyi symbolem domu i domowości była niebieska 
chusta rozkładana w miejscu, gdzie pisarka nocowała, czyli w niezliczonej 
ilości pokojów hotelowych. Z książki dowiadujemy się też, że język jej ojca, 
który pochodził z Węgier, brzmi jak boczek z papryką i śmietaną28.

Aglaja Veteranyi przemawia głosem emigrantów, którzy muszą ukrywać 
swoje miejsce pochodzenia, którzy bardziej niż autochtoni przechowują 
i pielęgnują pamięć o miejscu swojego pochodzenia i którzy celebrują 
chwile spotkania w gronie rodziny. Kiedy w przyczepie matka gotowała 
rosół lub przygotowywała bakłażan, Aglaja bała się uchylić drzwi, żeby nie 
uciekło poczucie domu. W książce czytamy:

Najpiękniejsze: 
Kiedy razem jemy po przedstawieniu. 
Kiedy moja mama leży w łóżku i głęboko śpi. 
Kiedy o świcie wstaje po cichu, otula mnie i zaczyna gotować. 
Zapach spalonego pierza to dla mnie dom. 
Wtedy zasypiam29.

Z wybranych i połączonych z sobą cytatów powstała tkanina. Celowo 
nie jest idealna, trochę nierówna stanowi zapis emocji dziecka, a potem 
młodej dziewczyny. Brzmią w niej myśli i przeżycia wspólne wszystkim 
emigrantom. Tworząc ją, nie myślałam o czytelności tekstu. Tekst jest 
tkaniną, a tkanina tekstem. Słowa „wszydełkowane” w tkaninę brzmią tak:

28
29

AGLAJA, MAŁGORZATA MARKIEWICZ 

The recipe/story is part of both the “Memories of Childhood” and 
“The Taste of the Place of Origin” sections. The text makes up the fabric 
I crocheted in white and red wool with dimensions 160 × 240 cm. 

The work is inspired by the true story of a Romanian writer coming  
from a traveling circus family, Aglaja Veteranyi. I used her book,  
Why the Child Is Cooking in the Polenta, to select some quotes that eerily 
reflect a sense of what the author understood as home, what domesticity 
was for a person who was not permanently connected to any place.  
For Aglaia, the blue scarf she unfolded in a place where she was to spend 
the night was the symbol of home/domesticity – in countless hotel  
rooms. We learn from her book that the language of her father, who came 
from Hungary, sounded like bacon with peppers and sour cream.29 

Aglaja Veteranyi speaks in the voice of migrants who are forced to hide 
their place of origin; who hold and cherish the memory of their country 
more than the natives and celebrate the moments of familial encounters. 
When her mother cooked broth or prepared an aubergine in their trailer, 
Aglaja would not open the door for fear of the feeling of home fleeing.  
In her book, we read:

The most beautiful: 
When we eat together after a performance. 
When my mother is fast asleep lying in the bed. 
When she gets up quietly at dawn, wraps me and begins to boil. 
The smell of burnt feathers, this is home to me. 
Then, I fell asleep.30 

The selected and interconnected quotations created a fabric. The fabric 
was crocheted, deliberately imperfect, technically uneven, it is a record 
of a child’s and a young girl’s emotions. It reverberates with thoughts 
and feelings that are common to every migrant. When creating it, 
I disregarded the legibility of the text. The text is the fabric, and the fabric 
is the text. The words ‘crocheted into’ the fabric read as follows: (...)

29
30 

28 Aglaja Veteranyi, Dlaczego dziecko  
gotuje się w mamałydze, s. 50.

29 Ibidem.

29 Aglaja Veteranyj, Why the Child  
Is Cooking in the Polenta, p. 50.

30 Ibidem.



9190

NIE WOLNO NAM NICZEGO POKOCHAĆ. MÓJ KRAJ 
ZNAM TYLKO Z ZAPACHU, PACHNIE JAK JEDZENIE MOJEJ 
MAMY. TUTAJ KAŻDY KRAJ TO ZAGRANICA. ZAGRANICA 
NAS NIE ZMIENIA, WE WSZYSTKICH KRAJACH JEMY 
USTAMI. ZAPACH SPALONEGO PIERZA TO DLA MNIE 
DOM. MOJE LALKI ZROBIŁY SIę BARDZO CHUDE, NIE 
ROZUMIEJĄ OBCYCH JęZYKÓW. NAJWAŻNIEJSZE: 
MIEĆ SIę NA BACZNOŚCI, NIGDY NIE MÓWIĆ PRAWDY, 
ŻEBY NIKT NIE MÓGŁ SIę Z NAS ŚMIAĆ. CHCę MOJĄ 
MAMę SPAKOWAĆ DO WALIZKI. MÓJ TATA UMARŁ NA 
NIEOBECNOŚĆ. MOJA MAMA ŻYJE W OMDLENIU. MOJA 
RODZINA ROZBIŁA SIę ZA GRANICĄ JAK SZKŁO. MAM 
WRAŻENIE, ŻE ROZPADAM SIę NA KAWAŁKI

Jennifer Bloomer w „A Priming” in Architecture and the Text zaznacza, 
że słowo „pisanie” nie odnosi się po prostu do pisania jako odbicia 
i dokumentacji mówienia. Samo pisanie jest bowiem swego rodzaju 
konstruktem, nielinearnym przedsięwzięciem, które w postaci połączeń 
znaczeniowych operuje w poprzek kultury. Mimo że korzysta z języka, 
nie jest ograniczone zwyczajowymi regułami jego dotyczącymi, nie jest 
tożsame z językiem. Samo angielskie słowo text wywodzi się z łacińskiej 
formy przeszłej texere, co znaczy „tkać”. Zatem tekst jest tkaniną. Moja 
tkanina nie jest tylko do czytania, jest także do patrzenia, oglądania, 
odbierania jako całość. Jest samą o sobie. 

WE ARE NOT ALLOWED TO LOVE ANYTHING. I ONLY 
KNOW MY MOTHERLAND BY THE SMELL, IT SMELLS 
LIKE MY MOTHER’S COOKING. HERE EACH COUNTRY 

IS FOREIGN. ABROAD DOES NOT 
CHANGE US, IN ALL COUNTRIES WE 
EAT WITH OUR MOUTHS. THE SMELL  
OF BURNED FEATHERS IS HOME  
FOR ME. MY DOLLS HAVE BECOME 
VERY SKINNY, THEY DO NOT 
UNDERSTAND FOREIGN LANGUAGES. 
MOST IMPORTANT: TO BE VIGILATAN, 
TO NEVER TELL THE TRUTH, SO  
THAT NO ONE CAN LAUGH AT US. 
I WOULD LIKE TO PACK MY MOTHER 
INTO A SUITCASE. MY FATHER DIED 
OF ABSENCE. MY MOTHER LIVES 
IN FAINTING. ABROAD, MY FAMILY 
SHATTERED LIKE PIECES OF GLASS. 
I SOMETIMES FEEL LIKE I’M FALLING 
TO PIECES.

Jennifer Bloomer, in her ‘A Priming’ in 
Architecture and the Text, notes that words  
in writing do not simply refer to writing  
as a reflection and documentation of speaking. 
Writing itself is a kind of construct, a non- 
-linear venture that operates across culture in the 
form of semantic connections. Although writing 
makes use of language, it is not limited with 
the usual rules of language, it is not identical 
to language. The English word ‘text’ stems from 
the past participle of the Latin ‘textere’, meaning 
‘to weave, to fabricate’. So, a text is a fabric.  
My fabric is meant not only to be read, but also 
looked at, viewed, perceived as a whole.  
It is about itself. 

Aglaja, 160 × 240 cm, 2013, 
Małgorzata Markiewicz 

Aglaja, 160 × 240 cm, 2013, 
Małgorzata Markiewicz



9392

„CZARNA KOLUMNA”, MAŁGORZATA MARKIEWICZ

Obiekt z czarnego filcu, wymiary: wysokość 4 m, podstawa 6 × 9 m, 
szerokość kielicha przy suficie 3,5 m. Całość łączona metalowymi nitami. 

Kolumna jest postrzegana jako symbol władzy i łączona z pierwiastkiem 
męskim. Lecz władza może być reprezentowana przez mężczyzn, ale 
i przez kobiety. Na wystawie w Botkyrka Konsthall w Szwecji, jesienią 
2013 roku, prezentowałam obiekt wykonany z grubego filcu, będący 
otwartym kształtem domu, na środku którego znalazła się kolumna/
komin. Axis mundi, element łączący sacrum z profanum, boskie z ludzkim. 
W kulturze słowiańskiej komin był często utożsamiany z drogą mediacji, 
kontaktu, wymiany ze światem boskim, rytuałami przejścia, ale również 
z drogami rodnymi kobiety. W czarnej kolumnie doszło do utożsamienia 
fallusa z pochwą. Jest to odpowiedź na zmianę układu sił w obrębie domu, 
jaka nastąpiła w ostatnich czasach. Męskość i kobiecość, dotąd jasno 
podporządkowane rolom społecznym, uległy zmianom także w sferze 
domowej. Cechy dawniej przypisywane kulturowo określonej płci dzisiaj 
już nie muszą jej dotyczyć: męskość nie musi odnosić się do mężczyzn, 
a kobiecość do kobiet. Tworzą się nowe mapy działania i wpływów. 
Zjawisko to dotyczy także domu. 

Obiekt wyglądający na solidną konstrukcję został celowo wykonany 
z miękkiego, ciepłego materiału. Miał zapraszać do objęcia ciepłej kolumny 
lub do położenia się na dywanie. 

“BLACK COLUMN”, MAŁGORZATA MARKIEWICZ

An object made of black felt, with a height of 4m, 6m × 9m at the base, 
the width of the cup with a top is 3.5 m. The whole is combined using 
metal rivets. 

A column is seen as a symbol of power and is connected to the masculine. 
However, both women and men may represent power. At the exhibition 
in Botkyrka Konsthall, in the autumn of 2013, I presented an object made 
of thick felt, being an open shape of a house with a column/chimney 
at the centre. An axis mundi, the element connecting the sacred and the 
profane, the divine and the human. In Slavic culture a chimney was often 
identified with a path of mediation and a passageway, but also as the  
birth canal. The black column even identified the phallus with the vagina. 

It is a response to the changing balance of power within home in the 
recent times. Masculinity and femininity, once clearly subordinate 
to social roles, have undergone changes also in the domestic sphere. 
Characteristics once assigned to one gender no longer need to define it: 
masculinity to males and femininity to females. They create new  
maps of actions and influences. The phenomenon also affects the home. 

The object, which appeared to be a very solid structure, was purposely 
made of soft, warm material. It was meant to invite the viewers to hug the 
warm column or to rest in the open form of the carpet. 

Czarna Kolumna, Małgorzata 
Markiewicz, 2013

Czarna Kolumna, Małgorzata 
Markiewicz, 2013
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„BIAŁA KOLUMNA”, MAŁGORZATA MARKIEWICZ

Obiekt zbudowany z drewnianej ramy o wymiarach 2 × 2 m, na której 
zawieszone jest 80 metrów pociętego naturalnego płótna. Całość ma 
wysokość 4 m. Pokazywana podczas wystawy indywidualnej w Botkyrka 
Konsthall, Tumba, Szwecja, 2013.

Transparentna kolumna, wykonana z płótna zwisającego z sufitu, tworzy 
mocną wertykalną formę, zarazem jednak lekką, przewiewną konstrukcję, 
przez którą można z łatwością przejść. Pod białą kolumną o przekroju 
kwadratu znajduje się biały okrąg. Kolumna przypomina ogromne, 
rozwieszone do suszenia prześcieradła. Przechodząc między nimi, można 
niemal poczuć zapach świeżego prania schnącego na wietrze. Kolumna ta 
jest architekturą codzienności stworzoną przez kobietę. 

“WHITE COLUMN”, MAŁGORZATA MARKIEWICZ

The object in space built with a wooden frame with dimensions of 
2m × 2m, a total of 80 meters of sewn natural canvas suspended. The 
whole has a height of 4m. It was presented at my solo exhibition  
at the Botkyrka Konsthall, Tumba, Sweden, in 2013.

The transparent column, made of sheets of cloth hanging from  
the ceiling, creates both a strong vertical form as well as a light, airy  
structure, through which one can easily pass. There is a circle 
underneath the white column which has a square cross-section. The 
column resembles larger-than-life laundry, white sheets hanged  
out to dry. Passing between them, the smell of fresh laundry drying 
in the wind can almost be felt. The column is a woman-designed 
architecture of everyday life.

White column, 2013, 
Małgorzata Markiewicz

Biała kolumna, 2013, 
Małgorzata Markiewicz
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STÓŁ ZE ZREPEROWANĄ NOGĄ

Stół z domu moich dziadków z Kasinki Małej. Już będąc dzieckiem, 
zauważyłam jego uroczą ułomność. Lubiłam go za to. Był żywy, był więcej 
niż stołem, był opowieścią. Mieliśmy go na werandzie w domku letnim na 
wsi; stał i niszczał. Wzięłam go do siebie i dopieściłam. Ma trzy zdrowe 
nogi i czwartą chorą, zjedzona przez korniki, która z czasem zaczęła 
próchnieć, przez co stół stracił stabilność. Trzeba było ją amputować na 
wysokości około siedmiu centymetrów, a w to miejsce wstawić nowe, 
zdrowe drewno. Kondycja stołu pełniącego w domu bardzo ważną, 
symboliczną funkcję, świadczy też o procesach zachodzących w rodzinie.

A TABLE WITH A REPAIRED LEG

A table from the house of my grandparents in Kasinka Mała. Already 
as a small child, I noticed its charming frailty. I liked it for of it. It was 
alive – being more than a table – it was a story. We had it on the porch at 
our summer cottage in the countryside. It started to deteriorate. I took it 
to my studio and renovated it. It had three good legs and the fourth was 
sick, eaten by woodworm, it eventually began to rot, so the table lost its 
stability. It needed to be amputated at a height of about 7 cm, and a new, 
healthy piece of wood needed to be put in that place. A state of a table, 
having a very important symbolic function at home, also says something 
about the processes occurring in the family. 

Rysunek, fotografia, Stół ze 
zreperowaną nogą, 2015, 
Małgorzata Markiewicz

Drawing and photo, 
A Table with a Repaired 
Leg, 2015, Małgorzata 
Markiewicz



SM
A

K
 M

IE
JS

C
A

 
P

O
C

H
O

D
ZE

N
IA

TA
ST

E
 O

F T
H

E
 P

LA
C

E
 

O
F O

R
IG

IN



101100

Rowan Moore w książce Why We Build pisze, 
że emigracja zawsze wiąże się z zagubieniem, 
dezorientacją i fragmentaryzacją. Żeby zachować 
tożsamość, emigranci muszą stworzyć substytut 
domu, który ma niewiele wspólnego z budynkiem, 
dachem nad głową i czterema ścianami. Nowe 
centrum świata trzeba raczej budować na bazie 
tego, co jest ukryte w sercu i nienaruszalne, 
tworzyć schronienie z wykorzystaniem nawyków 
i rytuałów. Nawyki oznaczają słowa, żarty, opinie, 
gesty, a nawet sposób, w jaki ktoś nosi kapelusz 
albo czapkę. Fizyczne obiekty oraz miejsca, takie 
jak: meble, łóżko, kąt pokoju, ulubiony bar,  
róg ulicy, zapewniają jedynie scenę, miejsce dziania 
się. Nie one same dają schronienie; tym, co  
daje poczucie bezpieczeństwa, jest zawsze obyczaj30. 
Udomawianie nie polega na gromadzeniu 
przedmiotów. Te ostatnie są tylko sceną, tłem 
małych osobistych rytuałów, nawyków, gestów. 
 

30

Rowan Moore writes in Why We Build that 
emigration is always related to confusion, 
disorientation and fragmentation. To preserve 
their identity, migrants have to create a substitute 
home that has little to do with building. The room over 
the head, the four walls, have become ... independent 
from whatever is kept in the heart and is sacred... The 
displaced preserve their identity and improvise a shelter. 
Built of what? Of habits, I think, the raw material  
of repetition, turned into a shelter. The habits imply 
words, jokes, opinions, gestures, even the way one wears 
a hat. Physical objects and places - a piece of furniture, 
a bed, the corner of a room, a particular bar, a street 
corner - supply the scene, the site of the habit, yet it is 
not they but the habit which protects.31 Domestication 
does not reside in collecting items. They are merely 
a stage, a background for small personal rituals, 
habits, gestures.

31

30 Rowan Moore, op. cit., s. 54–55.
31 Rowan Moore, Why We Build, The Fixed 
and Wandering Home, pp. 54-55.
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BUNDZ JAKO BILET WSTęPU

W Kopenhadze mieszkałam podczas rezydencji artystycznej w 2011 roku. 
Poznałam wtedy Monikę i Tomasa – małżeństwo polsko-norweskie. 
Zaprzyjaźniliśmy się i od tej pory często ich odwiedzam. Za każdym 
razem, na dzień przed wyjazdem (albo nawet tego samego dnia), 
wybieram się po bundz na Kleparz w Krakowie. Wędzony, z czosnkiem 
niedźwiedzim, czarnuszką oraz zwykły. Kiedy w Kopenhadze Monika 
otwiera drzwi, najpierw zawsze pyta: „Masz bundz?”. I dopiero  
słysząc odpowiedź twierdzącą, wpuszcza mnie do środka. Przywożę  
jej smak domu. 

BuNdZ AS A TICKET

I lived in Copenhagen during my art residence in 2011. Then I met 
Monika and Tomas – a Polish-Norwegian couple. We became friends  
and since then I have visited them often. Each time, one day before  
my departure (or even on that day), I have to go to the Kleparz market  
to buy bundz, a polish cheese that can either be regular, smoked, with  
wild garlic or with cumin. When Monika opens her door for me in 
Copenhagen, she always asks: “Have you got bundz?”, and only when 
I answer: “I’ve got it”, does she let me in. I bring her the taste of home. 



105104

D.O.M

D(omus) O(mnium) M(ortuorum): Dom Wszystkich Zmarłych

Herta Müller:

To już nie jest nasz dom, teraz mieszkają tam inni, napisałam do matki.  
Dom jest tam, gdzie ty jesteś. (…)

A matka odpisała mi: co to jest dom, tego ty nie możesz wiedzieć. Tam,  
gdzie zegarmistrz Toni pielęgnuje groby, tam dom jest na pewno31.

31

D.O.M

D(omus) O(mnium) M(ortuorum): The House of All Souls

Herta Müller:

It is no longer our home, now others live there, I wrote to my mother.  
Home is where you are. (…)

And my mother wrote back to me: you cannot know what is home.  
Where the watchmaker Toni takes care of the graves, there surely is home.32 

32

31 Herta Müller, Sercątko, s. 205.
32 Herta Müller, Herztier, Wydawnictwo 
Czasne, Wołowiec 2003, p. 205.
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DOM JEST W NAS

Podczas spotkania w szwedzkim Vaxjo na Uniwersytecie Linneusza, 
jedna z uczestniczek, pochodząca z Chin, przyniosła ampułkę z ziemią. 
Odpowiedziała w ten sposób na moje pytanie: „Czy można zamknąć  
dom w słoiku?”. Przywołała historię o babci, która podarowała jej ampułkę 
wypełnioną ziemią z miejsca pochodzenia. Wręczyła ją wnuczce, kiedy ta 
opuszczała Chiny, wybierając się na studia do Europy, i powiedziała jej,  
że jeśli poczuje się źle w nowym miejscu, powinna dodać trochę ziemi do  
picia albo jedzenia. Wpłynie to dobrze na jej samopoczucie, poczuje się  
jak w domu, ponieważ dom znajdzie się w niej. 

THE HOME IN US

During my meeting with the students at the Linnaeus University  
in Växjö, one of the woman participants, coming from China, brought 
a small vial with soil. This was her answer to the question I posed: 
“can you enclose a home in a jar?” The student told a story about her 
grandmother who gave her the vial filled with soil from her place of 
origin. She handed it to her granddaughter when the woman was leaving 
China, on the way to Europe to study and s. She told her to add a little  
bit of the soil to her drink or food every time she felt bad in a new place. 
This would affect her wellbeing, would make her feel like at home, 
because the home was inside her. 

Soil, 2015, photo: 
Małgorzata Markiewicz

Soil, 2015, fot. Małgorzata 
Markiewicz
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Przenośny dom nomada, emigranta, człowieka 
żyjącego w diasporze to bardzo złożone pojęcie. 
Avtar Brah w Cartographies of Diaspora na pytanie 
„gdzie jest dom?” odpowiada: z jednej strony dom 
w wyobraźni diaspory to mityczne miejsce, z którego się 
pochodzi. W tym sensie to miejsce, do którego nie da 
się powrócić, nawet jeżeli istnieje możliwość fizycznego 
odwiedzenia go na mapie. Z drugiej jednak strony dom 
to też żywe doświadczenie lokalności. Z jej dźwiękami, 
zapachami, jej kurzem i upałem, kojącymi zachodami 
słońca lub też podnieceniem związanym z pierwszym 
śniegiem, drżącymi wieczorami zimowymi, posępnym 
szarym niebem w środku dnia32. 

Kiedy zatem w świadomości kogoś, kto został 
przesiedlony, wyrwany z korzeniami z własnego 
miejsca, domem staje się jego aktualne miejsce 
przebywania? Jaka jest różnica pomiędzy czuciem 
się jak w domu a uznaniem danego miejsca za 
własne? Według Brah, można poczuć się w danym 
miejscu jak w domu, choć doświadczenie wykluczenia 
społecznego może powstrzymywać od publicznego 
nazywania tego miejsca domem33. To zjawisko skazuje 
wiele osób na poczucie wiecznego zawieszenia 
„pomiędzy”.
32
33

A mobile home of a nomad, a migrant, a person 
living in Diaspora, is a very complex concept. 
Avtar Brah, in Cartographies of Diaspora, answers 
the question: “where is home?” On the one hand, 
he claims, home – is the mythic place of desire in the 
diasporic imagination. In this sense it is a place of  
no return, even if it is possible to visit the geographical 
territory that is seen as a place of ‘origin’. On the other 
hand, ‘home’ is also the lived experience of locality.  
Its sounds and smells, its heat and dust, balmy summer 
evenings, or the excitement of the first snowfall, 
shivering winter evenings, sombre grey skies in the 
middle of the day.33 

So, when does a location become a home in the 
consciousness of the relocated, torn out by the 
roots? What is the difference between feeling like 
at home, and recognizing a place as one’s own? 
Brah argues that: It is quite possible to feel at home  
in a place and, yet, the experience of social exclusions 
may inhibit public proclamations of the place as 
home.34 The phenomenon dooms numerous people 
to feeling eternally suspended ‘in-between’.
33
34

32 Avtar Brah, Cartographies of Diaspora, 
s. 192–193.

33 Ibidem, s. 192–193.

33 Avtar Brah, Cartographies of Diaspora, 
Routledge, New York, 2003, pp. 192-193.

34 Ibidem.
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DOM W KIESZENI

Aneta, moja druga znajoma z Kopenhagi, ma męża Hindusa. Jego rodzina 
to zamożni kupcy, którzy podróżują czasem do Europy. Zawsze zabierają  
z sobą jedzenie na drogę. Na wypadek gdyby skończyły im się zapasy, 
noszą przy sobie, w kieszeni, małe zestawy przypraw indyjskich, by 
europejskie potrawy upodobnić do znanych im smaków. W skład zestawu 
wchodzą curry, garam masala, chilli oraz różne sosy. Mąż Anety, Gerry, 
również nosi z sobą w kieszeni eleganckiego garnituru odrobinę curry... 
On sam i jego rodzina budują w ten sposób tymczasowy dom zamknięty 
w smaku potraw.

POCKET HOME 

Aneta, my other friend from Copenhagen, is married to a Hindu. His 
family are wealthy merchants, who sometimes travel to Europe. However, 
they always take their food with them. When they run out of supplies, they 
carry small Indian spice kits in their pockets to make the food in Europe 
more familiar. The kit includes, of course, curry, garam masala, chilli and 
various sauces. Aneta’s husband, Gerry, also carries a bit of curry around 
in the pocket of his elegant suit… Maybe this makes him feel like at home, 
creating a temporary home enclosed in the taste of dishes.
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DOM SŁOIKA

List trzydziestolatki do redakcji „Wysokich Obcasów”. Chcąc go 
skomentować, odwołam się do krytyki społecznej przeprowadzonej przez 
Henry’ego Davida Thoreau w książce Walden, czyli życie w lesie. Książka 
powstawała w latach 1845–1847 i jest zapisem słynnego eksperymentu 
przeprowadzonego przez Thoreau, polegającego na samotnym zamieszkaniu 
w lesie, we własnoręcznie zbudowanym domu. Była to próba odcięcia 
się i uniezależnienia od cywilizacji. Thoreau głosił wyższość człowieka 
niecywilizowanego nad cywilizowanym, tego ostatniego bowiem nie 
stać na posiadanie domu. Według autora lepsza jest mała prymitywna 
„skrzynia” (cokolwiek rozumiał pod tym pojęciem) niż wynajmowane 
mieszkanie, które trudno opłacać, nie mówiąc już o byciu więźniem 
kredytu.

LIST

Mogę się spokojnie przyznać do tego, że mieszkam w Warszawie. Nie znajdziecie 
mnie ani nie rozpoznacie. Jestem totalnie przeciętna. Prowadzę tradycyjne 
życie słoika, przyjezdnej osoby, emigranta z Polski B. Większość życia spędzam 
na trajektorii dom – praca. (…) Poziom życia przypominający studenckie 
czasy przestaje mi już coraz bardziej odpowiadać. Cudze mieszkania, torby 
wypełniające szafy, mało własnych przedmiotów. Bo taki nomad jak ja zawsze 
pamięta o tym, że nie może mieć zbyt wielu ciężkich rzeczy. Tymczasowość to 
uczucie, które mnie wypełnia i wyniszcza. Teraz nie pragnę niczego bardziej 
niż móc zatrzymać się w jakimś miejscu i powiedzieć, że tutaj jest mój dom. 
Nie wiem, czy zrozumie to ktoś, kto nie musiał przeprowadzać się tyle razy. 
Nie wiem, czy zrozumie mój ból ktoś, kto ma dom tam, gdzie tylko postawi 
swoją stopę. Mnie niestety najbardziej na świecie brakuje poczucia stabilizacji. 
Myślałam naiwnie, że gdy będę już dorosła, pojawi się ono. Niestety.

Jestem cholernie zmęczona. Tym całym udowadnianiem, że wytrzymam, bo 
widzę swoją przyszłość w tym mieście. Że tylko zacisnę zęby i za chwilę nerwy 
miną. Bo wcale nie mijają. I że kiedyś będę miała w Warszawie swój dom.  
Jak na razie tylko wynajmuję mieszania. W żadnym nie czuję się u siebie. 
Może to kwestia nastawienia, zwichrowanej psychiki, kobiecej histerii. Trudno 

A HOME TO A ‘JAR’35 

A letter from a woman of thirty to the editor of “Wysokie Obcasy”, 
a weekend women’s magazine of the main Polish daily, “Gazeta 
Wyborcza”. My commentary draws on the social criticism proposed by 
Henry David Thoreau in his Walden, or Life in the Woods. The book was 
written in the years 1845-1847, as a record of an experiment of living 
alone in a forest, in a self-built home, an attempt to distance oneself and 
become independent from civilization. Thoreau preached the superiority 
of the uncivilized human over the civilized, consisting in the fact that 
the latter cannot afford to own a house. According to the author, a little 
primitive ‘chest’ (whatever he meant) is better than a rented flat that  
is hard to sustain, not to mention being a prisoner of a loan.

THE LETTER:

I can safely admit to the fact that I live in Warsaw. You will never find me, or 
recognise me. I’m totally common. I lead a traditional life of a jar, a migrant, 
a migrant from category B Poland. I spend most of my life on the trajectory  
in-between home and work (...) The living standard of my student days no longer 
lives up to my expectations. Other people’s flats, bags filling the cabinets, few own 
objects. Because a nomad like me always remembers that they should not own too 
many heavy things. Temporariness is the feeling that fills me and destroys me. 
Now, there is nothing that I want more than to be able to stay in some place and 
say that my home is there. I do not know whether anyone can understand this,  
if they did not have to move so many times. I do not know whether those who feel 
at home everywhere they are, can understand my pain. Sadly, a sense of stability 
is what I lack the most of the world. I thought, naively, that it would come  
when I am an adult. Sadly.

I’m damn tired. With all the proving that I will manage because I can see my 
future in this city. With that I only need to bite the bullet, and in a moment 
I will be calm. I’m really not. And that one day I will have my home in Warsaw. 
So far, I have only rented rooms. None of them feels like home. It may be 
35

35 A ‘jar’ is a colloquial Polish name for 
people who have migrated to the cities in 
search of work and education.
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jednak dyskutować z faktami, a te są takie, że ceny mieszkań w stolicy są bardzo 
wysokie. I nawet jeśli jakimś cudem dostanę ten kredyt i zamieszkam w jakimś 
M-ileś tam, to do końca moich dni będę spłacać ten kredyt. I mieszkanie, które 
będę nazywać domem, wciąż w gruncie rzeczy będzie bardziej niemoje niż moje.

a question of attitude, messy psyche, female hysteria. But it is hard to argue with 
the facts, and these are that housing prices in the capital are very high. And  
even if, by some miracle, I will get a loan and dwell in a however-many-bedroom 
flat, I will repay the loan until the end of my days. And the flat that I will call 
home will still in fact be less mine than mine.
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IPHONE = IHOME?

Trzy stalowe polerowane na lustro obiekty o kształcie i wymiarach 
dokładnie powtarzających wymiary współczesnych gadżetów 
elektronicznych. Stanowią one centrum życia współczesnego człowieka. 
To iPhone, iPad oraz MacBook Pro. Cały świat jest zamknięty w tych 
przenośnych urządzeniach, a my się w nich przeglądamy. Czy można 
powiedzieć, że iPhone jest naszym domem? ( iPhone = iHome?)

W mojej pracy przenośny sprzęt elektroniczny staje się namiastką domu. 
Umożliwia mi bycie podłączonym wszędzie tam, gdzie przebywam –  
do sieci, do globalnej komunikacji. Każdy, kto posługuje się nowoczesnymi 
gadżetami, korzysta z możliwości bycia prywatnie i osobno w miejscu 
publicznym, wśród innych ludzi. 

Wymiary:  
iPhone – 124 × 6 × 58 mm,  
iPad – 185 × 238 × 9 mm,  
MacBoook Pro – 320 × 225 × 20 mm

IPHONE = IHOME?

Three steel polished objects shaped like modern equipment and with 
dimensions precisely duplicating the dimensions of modern gadgets. 
They often are centres of the life of modern people. The iPhone, iPad 
and MacBook Pro. The whole world is enclosed in these portable devices 
and we see ourselves in them. Can we say that the iPhone is our home? 
(iPhone = iHome?)

In my work, portable digital equipment becomes a substitute for home. 
It enables us to be connected wherever we are – to the web, to global 
communication. Every person who uses modern gadgets benefits from 
the opportunity to be privately and separately in a public place, among 
other people. 

Dimensions:  
iPhone – 124 × 6 × 58mm,  
iPad – 185 × 238 × 9mm,  
MacBook Pro – 320 × 225 × 20mm.

iPhone=iHome?, Małgorzata 
Markiewicz, 2013,  
photos: Mateusz Torbus

iPhone = iHome?, 
Małgorzata Markiewicz, 
2013, fot. Mateusz Torbus
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MAMAŁYGA

Mój dom zamknięty w słoiku to składniki na mamałygę, którą jem 
codziennie. Przez cały 2014 rok podróżowałam regularnie do Sztokholmu 
i zatrzymywałam się w mieszkaniu Anny Tomaszewskiej i jej męża 
Andreasa Jonssona. Rano, przed wyjściem na zajęcia, przygotowywałam 
śniadanie z przywiezionych składników. Brałam je z sobą, aby nie robić 
kłopotu gospodarzom (nie jem mięsa ani nabiału) i żeby nie poszukiwać 
wszystkiego na miejscu. Gospodarze szybko zainteresowali się moim 
porannym rytuałem. Od tej pory przygotowywałam śniadania dla 
wszystkich. Uwijałam się w kuchni, kiedy gospodarze jeszcze spali, żeby 
przygotować mamałygę przed wyjściem na uczelnię Konstfack, gdzie 
studiowałam. Tak oto stałam się Polką gotującą śniadania w Szwecji. Ania 
z Andreasem śmiali się, że powinna to być moja praca – gotowanie dla 
Szwedów, którzy są wyczuleni na punkcie diet i zdrowego żywienia. Inne 
Polki sprzątają, a ja będę gotować.

Podjęłam wyzwanie. Zamieściłam ogłoszenie i przez jeden weekend 
grudnia odwiedzałam szwedzkie domy, gotując śniadania. W tym celu 
uszyłam sobie specjalny fartuch, żeby profesjonalnie podejść do rzeczy. 
Poniżej ogłoszenie:

POLENTA

My home enclosed in a jar means the ingredients for my morning 
polenta. I eat it almost every day. Throughout 2014, I regularly travelled 
to Stockholm and stayed in the apartment of Anna Tomaszewska and 
her husband, Andreas Jonsson. In the morning, before going to classes, 
I prepared my breakfast using the ingredients I brought. I took them with 
me not to trouble the hosts (I do not eat meat or dairy products) and 
not to worry about buying anything there. My hosts quickly noticed my 
morning cooking and wanted to taste it. Once they tasted it, I started 
preparing breakfast for everyone in the house. I was busy in the kitchen 
as they were asleep to have the polenta ready on time, before leaving for 
Konstfack, where I studied. Thus I became a Pole cooking breakfast in 
Sweden. Anna and Andreas began to joke that this should be my job – 
visiting homes in the morning and cooking for the Swedes who are very 
sensitive about their diets and healthy eating. Other Polish women clean 
up, and I would cook.

I took up the challenge. I wrote an ad, and for one weekend in December, 
I visited Swedish houses cooking breakfast. For this purpose, I made a special 
apron to be even more professional. Below, the ad: 

Gotując dla Szwedów, 
grudzień 2014, fot. Magnus 
Johansson 

Cooking for Swedes, 
December 2014, photo: 
Magnus Johansson
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Polka ugotuje śniadanie w Szwecji!

Przygotuję zdrowe śniadanie dla całej rodziny, pary albo singla lub singielki, 
między 8 a 11 rano 

w piątek 12 lub sobotę 13 grudnia.

Co ugotuję? Mamałygę – ciepłe danie makrobiotyczne według pięciu przemian, 
pięciu smaków. Dobre dla ciała i duszy. Poszukiwani są mieszkańcy Sodermalm 
oraz Hammerby, gotowi pozwolić, bym rankiem krzątała się w ich domu, 
przygotowując dla nich posiłek.

Produkty potrzebne do przygotowania śniadania:

Drzewo 
Cytryna lub grapefruit, żurawina

Ogień 
Kurkuma, prażone ziarno słonecznika albo dyni

Ziemia 
Jabłka, banany, suszone owoce (śliwki, figi, 
winogrona, morele, do wyboru), migdały albo orzechy, 
płatki jaglane

Metal 
Świeży imbir, płatki owsiane lub jęczmienne

Woda 
Sól, mleko sojowe

Kto będzie gotował?

Małgorzata Markiewicz, artystka, która w swojej 
pracy twórczej zajmuje się zagadnieniem pojęcia 
„domu- -gniazda (home). Gotowanie dla szwedzkiej 
rodziny jest częścią działań podejmowanych w ramach 
udziału w niezależnym podyplomowym kursie 
„Organizing Discourse” na Konstfack w Sztokholmie.

A Polish woman making breakfast in Sweden!

I will prepare a healthy breakfast for the whole family, a couple or a single  
man or woman, between 8 and 11 am 

on Friday, the 12th or Saturday, the 13th of December.

What will I cook? Polenta – a cooked macrobiotic meal, according to five 
elements, five flavours. Good for the body and the soul. Sodermalm and 
Hammerby residents wanted, willing to have me busy in the morning in  
their home in the preparation of their morning meal.

Products required to prepare breakfast: 

Wood 
A lemon or a grapefruit, cranberry

Fire 
Turmeric, roasted sunflower or pumpkin seeds 

Earth 
Apples, bananas, dried fruits (plums, figs, grapes, apricots of your choice), 
almonds or nuts, millet flakes

Metal 
Fresh ginger, oat or barley meal

Water 
Salt, soy milk.

Who will cook?

Małgorzata Markiewicz, an artist concerned with issues related to the concept 
of “home-nest” in her creative work. Cooking for a Swedish family is part of the 
activities undertaken as part of her postgraduate course at the independent post- 
-graduate course “Organising Discourse” at Konstfack in Stockholm.

Mamałyga, rysunek, 2014, 
Małgorzata Markiewicz

Polenta, drawing, 2014, 
Małgorzata Markiewicz
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 UKRYTE

Gdzie emigranci mają dom? Bycie nielegalnym przybyszem wiąże się 
z ciągłym strachem i ukrywaniem się, z oglądaniem świata z pozycji kogoś 
oddzielonego od społeczeństwa, osobnego i wykluczonego. Seria zdjęć 
powstała podczas pobytu rezydencyjnego w Kopenhadze w 2011 roku. 
Mieszkałam wtedy w Norebrro, dzielnicy zasiedlonej przez ludzi 
związanych ze sztuką i designem. Jednak przeważającą grupę mieszkańców 
stanowią tam emigranci z krajów arabskich. Norrebro jest najbardziej  
chyba niebezpieczną dzielnicą w Kopenhadze. Pokazane na zdjęciach 
szczeliny wycięte w tkaninach, służą jako okno do obserwacji świata, jak 
przez zasłonę. Z drugiej strony przywodzą na myśl pęknięcie w okryciu 
muzułmańskiej kobiety, której ciało i twarz pozostają zasłonięte.

THE HIDDEN

Where do immigrants have their home? Being an illegal newcomer 
is associated with constant fear and hiding, watching the world 
from separated and socially excluded positions. A series of pictures 
created during my residential stay in Copenhagen in 2011. I was 
living in Norebrro, a district inhabited by people involved in art and 
design. However, a majority of district inhabitants are migrants from 
Arab countries. Norrebro is probably the most dangerous district in 
Copenhagen. The slots cut out in the fabric, shown in the pictures, serve 
as a window to observe the world, as through a veil. On the other hand, 
they are like a crack in a hijab covering a Muslim woman whose body 
and face are hidden.

The Hidden, 2011, series of 
photographs, 15 × 18 cm, 
Małgorzata Markiewicz

Ukryte, 2011, seria fotografii, 
15 × 18 cm, Małgorzata 
Markiewicz
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Jak pisze Rowan Moore: Idea domu jako gniazda, 
czy to w znaczeniu stałego kosmosu (domu), czy 
tymczasowego lokum wędrowca, pokazuje, że przestrzeń, 
jaką zajmujemy, nie jest dla nas neutralna. Nie możemy 
postrzegać jej w oderwaniu od nas samych. Jesteśmy 
w niej, stwarzamy ją i ona stwarza nas34. Proces 
dopasowywania odbywa się w sposób ciągły, nigdy 
nie jest skończony i jest relacją obustronną.

34

The idea of home, Rowan Moore argues, whether 
expressed as stable cosmos or as nomadic wandering, 
shows the basic truth, which is that the space we  
occupy is not neutral for us. We cannot look at it  
with detachment. We are in it, we make it and  
it make us.36 The matching process is performed  
on a continuous basis, it is never finished and  
it is a reciprocal relation.

36 

34 Moore, op. cit., s. 70. 36 Rowan Moore, Why We Build, p. 70.
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SZOROWANIE SWOJEGO MIEJSCA, MONIKA

Szydełkowana tkanina w kolorach szarym i różowym o wymiarach 
220 × 100 cm.

Tekst pochodzi z artykułu w „Wysokich Obcasach” na temat warsztatów 
pisarskich dla kobiet osadzonych w więzieniu35. Monika, jedna 
z uczestniczek, napisała:

siedzieć to znaczy tęsknić, zabijać czas, sprzątać, czekać. wiecznie sprzątam, co 
chwilę mam inne miejsce do spania, śpię na miejscu gdzie spali inni, ilu ich było? 
wielu. chce mieć swoje miejsce, więc sprzątam, myję, szoruję. chce zmyć zapach 
i ślady wszystkich innych, chce czuć swój zapach na swoim miejscu i na swoich 
ręcznikach, w swoim łóżku. wyszoruję to swoje miejsce. mam je na ile? miesiąc, 
tydzień, może dzień. do następnego roku36.

35
36

“SCRUBBING YOUR SPACE”, MONIKA

Grey and pink crocheted fabric with dimensions of 220 cm to 100 cm.

The text comes from an article in “Wysokie Obcasy” on writing 
workshops for imprisoned women. Monika, one of the participants, wrote:

to be imprisoned is to miss, to kill time, clean up, wait. I constantly clean up, 
every now and then I have another place to sleep, I sleep where others were 
sleeping, how many have been there? many. I want to have a place of my own, 
so I clean up, wash, scrub. I want to wash away the smell and traces of all others 
and want to feel my scent in its place and on the towels, in the bed. I will scrub 
the place of mine. I have it, how long? A month, a week, maybe a day. Until 
next year.37 

37

Monika, Małgorzata 
Markiewicz, 2013,  
photo: Mateusz Torbus

Monika, Małgorzata 
Markiewicz, 2013,  
fot. Mateusz Torbus

35 „Wysokie Obcasy”, nr 09, 2012.

36 Pisownia oryginalna. 37 “Wysokie Obcasy”, 09/2012
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„4m2”, BENJAMIN LAZAR

to miejsce jest wewnątrz, w głębi, w ciepłej ciszy, gdzie 
rodzi się iskra. ale owo miejsce bywa też na zewnątrz, 
tam gdzie ciało pozostawia siebie i kilka ważnych rzeczy; 
gdzie jest garnek, w którym potrafię ugotować do sucha, 
bez odcedzania fasolę, bób albo soczewicę, bo wiem ile 
wody do niego nalać, by starczyło na godzinę, pół czy 
kwadrans...w tym miejscu leżą też buty na zmianę 
i ubrania na zimę. do niedawna trzymałem tam również 
książki, ale odkąd pojawiły się ich wersje elektroniczne, 
a ja dostałem czytnik, wszystkie drogie mi lektury 
zabieram ze sobą... staram się, by nie brakowało tam 
słońca, lecz by był też cień i co najmniej 4 m2 równego 
podłoża, bym mógł wygodnie stanąć na głowie37.

37

“4m2”, BENJAMIN LAZAR

this place is inside, in-depth, in a warm silence, where 
the spark is born. but that place is sometimes outside, 
where the body leaves itself and some important things; 
where there is a pot in which I can cook beans, broad 
beans or lentils dry, without straining, knowing how 
much water to pour into it to cook it for an hour, a half 
or a quarter of an hour ... there are also changing 
shoes and clothes for the winter. until recently, there 
were also books, but since there are their electronic 
versions, and I got a reader, I take all my precious 
readings with me... I try to have enough sun there, but 
to have a shade there as well, and at least 4m2 of level 
floor, so that I could easily stand on my head.38 

38

37 Pisownia oryginalna. 38 original spelling
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„ŚWIATŁO, STÓŁ, CENTRUM”, BRUNO

Wtedy, kiedy jest wieczór, 
i ciemno za oknem, 
a my jesteśmy wszyscy w kuchni, 
nad stołem pali się lampa, każdy robi coś swojego 
ale i tak jesteśmy razem, 
wtedy jest dom38. 

38

“LIGHT, TABLE, CENTRE”, BRUNO

When it is evening, 
and it is dark outside, 
and we’re all in the kitchen, 
the table lamp is lit, everyone is doing a thing of their own 
but still we are together, 
then there is home.39 

39

Drawings, 2013, Małgorzata 
Markiewicz

Rysunki, Małgorzata 
Markiewicz, 2013

38 Pisownia oryginalna. 39 original spelling
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DOM JEST KOBIETĄ

Zbigniew Rybczyński:

Ja właściwie mam bardzo mało do powiedzenia na wiodący tu temat (…). Mam 
tylko bardzo krótki komentarz. Tak się moje życie ułożyło, że ja po prostu nie mam 
domu. I nie mogę powiedzieć, co jest moim domem. Gdyż – jak sobie spisałem, 
policzyłem – to wychodzi, że urządziłem około osiemnastu takich moich miejsc 
„do życia”. (...) I jakoś się tak moje życie się układało, że musiałem te miejsca 
zmieniać. (…) Mogę zatem powiedzieć, że zmieniały się dekoracje w moim życiu. 
Dekoracje wnętrza, w którym przebywałem. Ale tym, co było dla mnie zawsze 
prawdziwym domem, to była kobieta, z którą żyłem39. 

39

HOME IS A WOMAN

Zbigniew Rybczyński:

I actually have very little to say on the leading subject (...) I only have a very 
brief comment. I just do not have a home, it is the way my life is. And I cannot 
say what is my home… Because – when I wrote them down, counted them – 
it seems that I have arranged around eighteen of my ‘living’ sites. (...) And 
somehow, the course of my life had me swapping these places. (...) I can, therefore, 
say the scenery in my life was changing. Interior designs within which I resided. 
But for me, the real home was always the woman with whom I lived.40 

40
39 Zbigniew Rybczyński, Dom to kobieta, 
„Konteksty, Dom – droga istnienia”,  
nr 2–3, 2010, s. 47.

40 Zbigniew Rybczyński, Home is  
a Woman, Konteksty, 2010, No. 2-3, p. 47.
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CHLEB

Zakwas na chleb wraz z przepisem przyleciał ze mną ze Sztokholmu. Na 
koniec moich podróży dostałam go od Andreasa, w małym słoiczku, 
na pamiątkę tego, że przez cały rok ze smakiem jadłam chleb pieczony 
przez niego w domu. Zakwas karmiłam do momentu, gdy było go tyle, 
by samodzielnie upiec chleb. To magia. Nie wierzyłam, że mi się uda. 
Proces rośnięcia chleba ma w sobie element alchemii, tajemnicy. Coś 
bezkształtnego, lepkiego przekształca się w stałą formę bochenka. Proces 
pieczenia chleba odtwarza mityczny początek świata. 

BREAD

Bread sourdough, together with a recipe, came with me from Stockholm. 
At the end of my stay I got it from Andreas as a souvenir, in a small jar  
to remember that throughout the year I ate his home-baked bread baked 
with great pleasure. I fed the sourdough until there was enough of it 
to bake my own bread. It’s magic. I could not believe that I would succeed. 
The process of bread growing has something to do with alchemy, with 
mystery. Something shapeless, sticky transforms into a solid form of a loaf. 
The process of baking bread recreates the mythical origin of the world. 
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ANDREAS  
HOW TO MAKE BREAD?

Day 1 in the afternoon

1 dcl of dough 
1 dcl of rye flour 
1 dcl of water 
→ Put inside the bowl – cover the  
bowl with the plastic foil

Day 1 in the evening

1 dcl of water 
1 dcl of rye flour  
→ Put inside the same bowl

Day 2 – morning

5 dcl of water 
Approx. 1.5 l of various kinds of flours 
Spoon of honey 
Spoon of salt

– Leave it and let it grow at least for  
an hour and a half 
– Knead on the table 
– Leave and let it grow for one hour 
– Make three loafs 

→ continuation form the Day 2

make three loafs  
leave it and let it grow for 45 minutes  
to the oven 
250C 10 minutes 
225 C Approx. 30 minutes

 
Dough 
 
A bit of dough  
1 dcl of rye flour 
1 dcl of water 
a bit of honey

Once a week or every two 
weeks add 1 dcl of flour and 
1 dcl of water

Once a month add a bit of 
honey
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III 
KONKLUZJA  
(JEDZENIE) –  
DOM JAKO 
POWRÓT  
DO SIEBIE

(to nie jest koniec)

III.  
CONCLUSION  

(CONSUMPTION) – 
HOME AS  
A RETURN 

TO ONESELF
(this is not the end)
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Kończę tę książkę podsumowaniem i kilkoma uwagami. Na pewno nie 
wyczerpałam tematu domu i domowości. Książka nie kończy moich 
badań, rozważań i inspiracji związanych z tym tematem i jego złożoną 
strukturą znaczeniową. Przepisy i historie, jakie zebrałam w Książce 
kucharskiej z metaforami domu, stanowić mogą materiał do dalszej pracy.  
Są jak pokoje, które wymagają jeszcze umeblowania. 

W mojej praktyce artystycznej zagadnienie domu i domowości jest 
jednym z najważniejszych i najczęściej podejmowanych. Zajmuję się 
intensywnymi uczuciami związanymi z przebywaniem w domu jako 
byciem w fizycznym miejscu, ale też byciem z drugą osobą, byciem z sobą 
samym, byciem u siebie. To zadanie realizuję na dwa uzupełniające się 
i blisko z sobą związane sposoby. Po pierwsze – poprzez tworzenie prac 
będących wynikiem głębokiego przeżywania i doświadczania domu oraz 
obserwacji i analizy zachowań, które są z nim związane. Praktykę taką 
można nazwać za Goethem „prawdziwą teorią”, czyli taką teorią, która 
jest „osadzona w pełni zjawisk”. Po drugie – poprzez pisanie tekstu, który 
ma umożliwić zyskanie dystansu do własnej praktyki artystycznej, aby 
połączyć ją z refleksją teoretyczną i usytuować w kontekście kulturowym, 
w polu szeroko rozumianej wiedzy. 

Nie mam jednej dobrej odpowiedzi na pytanie, „(w)czym jest dom”? 
Ale najbliższą dla mnie odpowiedzią byłaby ta, że dom można znaleźć 
w otuleniu, uścisku i powrocie. Dla mnie dom jest „tęsknotą za” i „tęsknotą 
do”. Tęsknotą za miejscem, z którego pochodzimy, za ciepłym ciałem 
matki, za jamą macicy, która dawała nam poczucie bezpieczeństwa, miłości 
i zaopiekowania. Z tego komfortowego stanu zostaliśmy wydarci do życia, 
nadzy i wystraszeni. Wystraszeni najpierw życiem, a z czasem również 
i perspektywą śmierci. Nasze zmierzanie ku śmierci może być złagodzone 
stanem otulenia, przez który powrócimy do niebytu. Nadzy szukamy tego 
otulenia, powrotu do miejsca, z którego pochodzimy. Może to być zarówno 
uścisk drugiej osoby, ale również otulenie mistyczne, religijne. Moim 
zdaniem, w tym jest właśnie dom: w tym, co daje ukojenie i bezpieczeństwo. 
Juhani Pallasmaa pisze: architektura (DOM) wyzwala nas z objęć teraźniejszości 
i pozwala nam doświadczyć powolnego, uzdrawiającego przepływu czasu…40 

Domem jest tykanie zegara, kapanie wody z kranu. Dom to miejsce,  
które pozwala na zatrzymanie się, refleksję, spokój, pogodzenie ze 
śmiertelnością, można to nazwać uściskiem domu, powrotem do siebie. 
Motyw zamieszkiwania jako wspomnienie ciała matki pojawia się 
u Junga, który budując wieżę swojego domu w Bollingen, pisał: 

40

I end the book with a summary and several remarks. Certainly I have not 
exhausted the subject of “home and domesticity”. The book does not  
end my research, reflection and inspirations on the subject and its 
complex semantic structure. The recipes and stories collected in The Cook 
Book with Home Metaphors might become source materials for my further 
work. They are rooms that still need to be furbished. 

In my artistic practice, I develop and explore the issue of home and 
domesticity. It is one of my main artistic concerns. I explore intense 
feelings associated with being at home as being in a physical place, but 
also being with the other person, being with oneself, being at home.  
The task is completed via two complementary and closely related 
ways. Firstly, creating art works that are results of deep experiencing, 
experiencing the home as well as results of observation and analysis of 
behaviours that are inextricably connected to it. The practice can be  
called, after Goethe, a ‘true theory’, namely, a theory that is “embedded  
in the fullness of phenomena”. Secondly, text writing which aims  
at a certain distancing from my artistic practice, so it becomes possible 
to combine it with theoretical reflection and to situate my practice in 
cultural contexts, in the field of broadly understood knowledge. 

I do not have one good answer to the question “(what) where is home?” 
But my best approximation of the answer is that home can be found 
in enfolding, in an embrace and a return. For me, home is a “longing” 
and a “missing”. A longing for the place we come from, the warmth 
of the mother’s body, for the uterine cavity, which gave us a sense 
of security, of being loved and cared for. From this comfortable state, 
we were torn out to life, naked and frightened. First frightened with 
life, and with the prospect of death after some time. Our progression 
towards death may be mitigated via the state of enfolding which 
makes us return to non-existence. Being naked, we are looking for the 
embrace, a return to the place we come from. It can mean either  
being embraced by another person, but also a mystical, religious 
enfolding. In my opinion, home is: in all that gives us solace and 
safety. Juhani Pallasmaa writes that architecture (HOME) emancipates  
us from the embrace of the present and allows us to experience the slow 
healing flow of time…41 

Home is the ticking of a clock, water dripping from a faucet. Home 
is a place that allows you to stop, to reflect, to be peaceful, reconcile 
with mortality, you can call it a home embrace, a return to oneself.  

41

40 Pallasmaa, op. cit., s. 65.
41 Juhani Pallasmaa, The Eyes of the 
Skin, p. 56.
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Od początku wieża była dla mnie miejscem dojrzewania – macierzystym łonem lub formą  
macierzyńską, w której znów mogłem być taki, jaki jestem, jaki byłem i jakim będę41. 

Również Walter Benjamin w Pasażach przywołuje podobny obraz: 

Trudność związana z refleksją na temat zamieszkiwania wynika z tego, że 
z jednej strony trzeba widzieć w nim pierwiastek prastary, może odwieczny – obraz 
przebywania człowieka w łonie matki; (…) Platformą wszelkiego zamieszkiwania 
jest bytowanie nie w domu, lecz w powłoce. Nosi ona piętno lokatora. Mieszkanie 
w formie skrajnej staje się powłoką42. 

I mimo że Benjamin krytykował dziewiętnastowieczne wnętrza 
mieszkalne, nazywając je futerałami na człowieka, ciasnymi i dusznymi, 
moim zdaniem życie w powłoce/skorupce to coś pozytywnego. Nie 
patrzę na nie jak na życie w grobie, oznaczające stagnację i duchotę, 
lecz jak na powrót do łagodnego i bezpiecznego otulenia, pokrowca 
i kokonu. Dom powinien być skrojony na miarę i umożliwiać próbę 
powrotu do siebie. W naszych mieszkaniach znajdują się norki i kąty, 
w których lubimy się zwijać w kłębek. Według Bachelarda zawsze w naszych 
marzeniach, dom jest dużą kołyską43. Pallasmaa pisał:

Pomiędzy gołą skórą i odczuciem domu zachodzi bardzo bliska relacja. 
Doświadczenie domu jest w sposób istotny doświadczeniem intymnego ciepła. 
Przestrzeń ciepła wokół paleniska jest przestrzenią najwyższej intymności 
i wygody (…) Poczucie powrotu do domu nigdy nie było dla mnie silniejsze niż 
gdy widziałem światło w oknie domu mego dzieciństwa migoczące o zmierzchu 
w pokrytym śniegiem krajobrazie, wspomnienie ciepłego wnętrza rozgrzewającego 
łagodnie moje zmarznięte kończyny. Dom i przyjemność skóry splatają się  
w jedno doświadczenie44. 

Próg jest granicą pomiędzy światem zewnętrznym i wewnętrznym, jego 
przekraczanie jest jak dostawanie się w objęcia domu. Dla Pallasmy 
dotknięcie klamki było tym samym. Wchodząc do domu, doznajemy 
jego uścisku, otulenia ciepłem i zapachem, poczuciem bezpieczeństwa, 
powitaniem drugiej osoby. Natomiast kiedy opuszczamy dom, coś z niego 
ulatuje. Wrażenie to zawarte jest w treści SMS-a, jaki dostałam, kiedy 
czekałam na autobus mający zawieźć mnie na lotnisko: 

I unmade the bed and the linen is pilled up. I cleaned the kitchen and the table, 
rearranged the couch...a ritual...the warmth of home step out together with you. 
Home is definitely nothing where there is no soul45. 
41
42
43
44 Ibidem s. 71.
45 

The theme of dwelling as a remembrance of the mother’s body occurs  
in Jung, who building the tower of his home in Bollingen, wrote  
the following: 

From the beginning, the tower was a place of maturation to me – the native 
maternal womb in which I could again feel the way I am, I was and I will be.42 

In the Arcades Project Walter Benjamin recalls a similar image: 

The difficulty in reflecting on dwelling: on the one hand, there is something 
age-old – perhaps eternal – to be recognized here, the image of that abode of the 
human being in the maternal womb; (...) The original form of all dwelling is 
existence not in the house but in the shell. The shell bears the impression of its 
occupant. In the most extreme instance, the dwelling becomes a shell.43 

Despite Benjamin being highly critical of the nineteenth century 
residential interiors, branding them receptacles for people, narrow and 
stuffy, I personally want to see the life in a shell as something positive. 
Not as life in a grave, indicating stagnation and stuffiness, but as 
a return to a gentle and safe wrapping, a cover and a cocoon. Home 
should be tailor-made and allow for a return to oneself. Nooks and 
crannies in which we like to curl up into balls are present in our homes. 
According to Bachelard, always in our daydreams, the house is a large 
cradle.44 Pallasmaa wrote: 

There is a strong identity between naked skin and the sensation of home.  
The experience of home is essentially an experience of intimate warmth. The 
space of warmth around the fireplace is the space of ultimate intimacy and 
comfort (...) A sense of homecoming has never been stronger for me than when 
seeing a light in the window of my childhood house in a snow-covered landscape 
at dusk, the memory of the warm interior gently warming my frozen limbs.  
Home and pleasure of the skin turn into a singular sensation.45 

The threshold is the boundary between the outer and inner world, 
crossing it is a home shake. For Pallasmaa, the handle grip was exactly 
this. We experience a home shake when homecoming, being embraced 
with warmth and smell, a sense of security, being welcomed by another 
person. Likewise, when we leave home, something flees from it. The 
impression is contained in a text I received when I waited for a bus to 
an airport: 

42
43
44
45

41 Carl Gustav Jung, Wspomnienia, sny, 
myśli, s. 269.

42 Benjamin Pasaże, s. 250–251.

43 Pallasmaa, op. cit., s. 70.

44 Ibidem, s. 71.

45 Zasłałem łóżko i pościel jest po-
składana. Wyczyściłem kuchenny stół, 
ustawiałem kanapę... rytuał… ciepło 
domu wyszło wraz z tobą. Dom jest 
zdecydowanie niczym, kiedy nie ma 
w nim duszy.

42 Carl Gustav Jung, Memories, Dreams, 
Reflections, Wydawnictwo WROTA – 
Wydawnictwo KR, Warszawa 1993, 
Warsaw 1993, p. 225.

43 Walter Benjamin, The Arcades Project, 
trans. H. Eiland, K. MacLaughlin, 
Cambridge, MA, The Belnap Press of 
Harvard UP, 1999, p. 220.

44 Pallasmaa, op.cit., p. 63.

45 Ibidem p. 71.
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Wspomniany wcześniej proces dopasowywania, negocjowania, wpływów 
pomiędzy powłoką – ubraniem, jakim jest dom, oraz nami samymi 
odbywa się nieustannie. My posiadamy dom, ale i on bierze nas 
w posiadanie. Trudno jednak mówić o miejscu skrojonym na miarę 
w oderwaniu od kontaktu z ziemią i przyrodą. Cywilizacja wymusza 
na nas „zmiękczanie” zastanej przestrzeni. Temat bycia pogrzebanym 
za życia poruszałam na wystawie „Przemiany” w 2007 roku. Mówiłam 
tam o ciele, które jest poobijane przez kąty proste miasta i mieszkania 
zaprojektowanego na kartce. O potrzebie zmiękczania rzeczywistości, 
dopasowywania jej do naszych ciał, byśmy czuli się w niej jak u siebie, 
kształtując warunki naszego bytowania, pisze Maria Poprzęcka:

Pozornie potoczny codzienny zwrot: „jestem u siebie...”, gdy przez chwilę o nim 
pomyśleć, oddaje jedną z największych wartości życia. „Być u siebie” to przecież 
nie tylko być w swoim domu. To również być sobą, być w zgodzie ze sobą 
i w zgodzie z tym, co nas otacza. To – jakże cenne – poczucie wewnętrznego 
spokoju, harmonii ze światem, duchowej równowagi46. 

Dom/gniazdo jest ciepłą jamą dającą poczucie bezpieczeństwa. Kołyska 
staje się grobem; ciało matki–ciałem matki Ziemi, do której powracamy po 
śmierci. 

W tekście Łukasza Zaręby poświęconym twórczości Witolda Gombrowicza 
pojawia się – cytowana za Freudem – kategoria samowitego- 
-niesamowitego. Okazuje się ona bardzo przydatna w próbie traktowania 
domu jako powrotu do siebie, do ciała matki, do ziemi-grobu. We 
Freudowskim samowitym-niesamowitym, para słów „narodziny” 
i „śmierć” nie jest parą przeciwieństw, śmierć zawiera się bowiem już 
w narodzinach, jest z nami od początku. U Zaręby czytamy:

Rozprawę Freuda o źródłach niesamowitego otwiera jednak obszerny 
fragment słownikowych definicji niemieckiego słowa heimlich – „samowite” 
(…). „Samowite” to bowiem, po pierwsze (podaję wybiórczo i nie cytując 
dokładnie), „należące do domu”, „znajome”, „domowe”; „oswojone”, 
„swojskie”, i gdzieś dalej – przyjemne, radosne, bezpieczne. Można by tu 
jeszcze dodać, powołując się na jeden z angielskich odpowiedników antonimu, 
a więc słowa „niesamowite” – uncanny – że samowite to znane, zrozumiałe, 
rozpoznane. Po drugie jednak, „samowite” oznacza „ukryte”, „tajne”, czy 
wręcz „tajemne”. Gdybyśmy chcieli określić tę grupę znaczeń samowitego 
za pomocą Gombrowiczowskich kategorii, należałoby pewnie mówić tu 
o wsobności, związanej jakoś ze swojskością i domowością, ale taką, która 

46 

I unmade the bed and the linen has piled up. I cleaned the kitchen and the table, 
rearranged the couch...a ritual...the warmth of home stepped out together with 
you. Home is definitely nothing, when it has no soul.

The aforementioned matching process, negotiating, influences between 
the shell – home as clothing – and ourselves, takes place continuously. 
We possess the home but it also takes us into possession. It is difficult to 
talk about a tailor-made place in isolation from its contact with the earth 
and nature. Civilization requires us to ‘soften’ the existing space. The issue 
of being buried was dealt with in my series of works at the exhibition 
Transformations in 2007. I analysed the body bruised by the right angles 
of the city and housing designed on a sheet of paper. The need for 
‘softening’ reality, fitting it to our bodies, so as to feel at home, shaping 
the terms and conditions of our dwelling was beautifully written about by 
Maria Poprzęcka: 

If we were to consider for even a moment the ostensibly commonplace expression: 
“I’m at home... I feel at home...”, we might realise that it evokes one of the highest 
values of life. After all, “to be at home” signifies not only to reside in one’s 
home. It also denotes being oneself, in harmony with oneself and everything that 
surrounds us. It signifies the extremely precious feeling of inner peace, an accord 
with the world and a spiritual equilibrium.46 

Home/nest is a warm cavity, which provides a sense of security. The cradle 
becomes a grave, the mother’s body – the body of the Mother Earth into 
which we return after death.

In his text on the work of Witold Gombrowicz, Łukasz Zaręba – 
following Freud – invokes the concept of the uncanny. The uncanny –  
as a mixture of the familiar and unfamiliar – turns out to be extremely 
useful in an attempt to consider home as a return to oneself, to the 
mother’s body, to the earth-grave. The Freudian uncanny as believable-
unbelievable, the pair of words, birth and death, is not a pair of 
opposites, since death is already contained in the birth, it has been  
with us from the beginning. Zaręba writes: 

Freud’s dissertation on the sources of the uncanny opens with a large portion 
of the German dictionary definitions of the word heimlich – ‘homely’ (...) The 
‘homely’ means, first of all (I am quoting selectively and imprecisely), ‘belonging 
to the house’, ‘familiar’, ‘believable’; ‘tamed’, and further on: pleasant, joyful,  
safe. In addition, referring to one of the English equivalents of the antonym, the 

46

46 Maria Poprzęcka, W domu u siebie, 
„Konteksty, Dom – droga istnienia”,  
nr 2–3, 2010, s. 25.

46 Maria Poprzęcka, At Home,  
“Konteksty, Dom - droga istnienia”  
[The Home as a Way of Being], no. 2-3, 
2010, Warsaw, p. 25.
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word – uncanny – also means known, understood, recognized. Secondly,  
however, the ‘canny’ means ‘hidden’, ‘secret’ or even ‘confidential’. If we wanted  
to define the semantic group of the canny using Gombrowicz’s categories, we  
would probably speak here of inbreeding, somehow connected with familiarity  
and domesticity, but one that for others becomes dangerous, that needs to  
be negotiated in relationship with others (...). Thirdly, the word heimlich starts  
to mean the same thing as its opposite - and therefore uncanniness, non- 
-familiarity, horror. “The canny becomes uncanny”.47 

And further:

Ultimately, a construction of the uncanny relies on a return to what was canny, 
familiar, and has been repressed. The anxiety wakes the returning repressed – the 
uncanny is not something from the outside, nor something new, but something 
well-known, canny, hidden and now returning.48 

Is then a homesickness never satisfied? May it be the thing that  
motivates us to creativity? According to Zaręba, literature, in the case  
of Gombrowicz, was the only place to attempt a return home. I find  
the place in art.

47 
48

dla innych staje się niebezpieczna, którą należy ustawić w relacji z innymi 
(...). Po trzecie wreszcie, słowo heimlich zaczyna znaczyć to samo, co jego 
przeciwieństwo – a więc niesamowitość, nieswojskość, grozę. „Samowite staje 
się niesamowite”47. 

I dalej:

Ostatecznie więc konstrukcja niesamowitego polega na powrocie tego, co 
samowite, swojskie, a co zostało wyparte. Lęk budzi powracające wyparte – 
niesamowite nie jest czymś z zewnątrz ani czymś nowym, ale czymś dobrze 
znanym, samowitym, ukrytym i teraz powracającym48. 

Czy więc tęsknota za domem nigdy nie zostaje zaspokojona? A może jest 
ona tym, co motywuje nas do twórczości? Według Zaręby, w wypadku 
Gombrowicza literatura była jedyną szansą na próbę powrotu do domu. 
Mnie taką możliwość daje sztuka.

47
48 47 Łukasz Zaręba, Nie-swoje miejsca 

w twórczości Gombrowicza, „Konteksty. 
Dom – droga istnienia”, nr 2–3, 2010, 
s. 265.

48 Ibidem, s. 266.

47 Łukasz Zaręba, Not-My-Own Places  
(In The Works) Of Witold Gombrowicz, 
“Konteksty, Dom - droga istnienia”  
[The Home as a Way of Being], No. 2-3, 
2010, Warsaw, p. 265.

48 Ibidem p. 266.



155154



157156

 
Wiele działań twórczych Małgorzaty Markiewicz porusza odwieczny temat domu. 
Artystka powtarza pytania o to, czym dom jest i gdzie możemy go znaleźć. Ta 
pozornie prosta kwestia skrywa w sobie spotkania naznaczone przez ból i radość, 
patos i humor. Dom służy udomowieniu ludzi i innych form życia, ale jeśli ma 
się szczęście, może on zaoferować życzliwość, pociechę i schronienie. Jest także 
przestrzenią, w której kobiety jako nieopłacane pracownice od niepamiętnych 
czasów były osaczane i ograniczane, wykorzystywane do pracy rozrodczej lub 
traktowane jako majątek ruchomy. Przynajmniej od późnych lat sześćdziesiątych, 
wraz z gwałtownym pojawieniem się sztuki feministycznej, dom jako przestrzeń 
udomowienia został zakwestionowany i poddany twórczej krytyce. Celem była 
dekonstrukcja stereotypów na temat kobiet, zniesienie nierówności między płciami 
i wykształcenie innych form zbiorowych wyobrażeń na temat seksualności oraz 
potencjału tkwiącego w kobietach i mniejszościach. Praktyka twórcza Małgorzaty 
pokazuje, że idea feministyczna, we wszystkich swoich zróżnicowanych i potężnych 
przejawach, wymaga nieustannej kontynuacji, że wciąż jest do wykonania wielka 
praca w temacie domu, niezależnie od tego, czy oznacza to rozmontowywanie 
go, parodiowanie czy wychwalanie. Dom jest przedsięwzięciem, które trzeba 
nieustannie pielęgnować. Ponadto, znaczenie pracy Małgorzaty wydaje się tym 
ważniejsze, im bardziej zakwestionowane zostają prawa kobiet we współczesnym 
świecie.

Działania Małgorzaty wnoszą wkład nie tylko w twórcze praktyki feminizmu, ale 
także badają rzeźbę społeczną i bezpośrednio zbliżają się do sztuki; poprzez terenową 
pracę dotyczącą relacji ludzi z miejscami wykorzystuje ona coś na kształt metody 
etnograficznej lub antropologicznej. Dodatkowo zajmuje się interdyscyplinarną 
stroną możliwości pojawiających się w miejscu spotkania architektury i sztuki, ze 
specjalnym naciskiem na to, co Jane Rendell nazywa „krytycznymi praktykami 
przestrzennymi”. Rendell tłumaczy, że krytyczne teorie biorą pod uwagę swoje 
własne metody i sposoby działania, jednocześnie aspirując do zmieniania świata. 
A zatem, gdy teoria krytyczna przyłożona zostanie do praktyk przestrzennych, jak 
ma to miejsce w „krytycznych praktykach przestrzennych”, otrzymamy miejsce 
wymiany między teorią a praktyką, które może zaistnieć wszędzie i kiedyś stać się 
zalążkiem zmiany, a nawet zakwestionowania status quo.

Dom, życie domowe,  
udomowienie, otwarcie domu

Hélène Frichot

 
Małgorzata Markiewicz’s suite of creative works are concerned with the perennial 
theme of the home. She repeatedly asks, what is a home, and where can a home be? 
This is a deceptively simple question that reveals encounters coloured by pain and 
joy, pathos and humour. The home is composed to domesticate human and other 
forms of life, and if one is so lucky, to offer some comfort, shelter and kindness. 
It is also the domain in which women, age immemorial, have been cordoned off 
and constrained, as those unpaid workers tasked with reproductive labour, or worse 
still, as household chattel. From at least the late 1960s, with the radical emergence 
of feminist art, the home as a domestic scene has been critically and creatively 
questioned, challenged and disrupted. The aim has been to deconstruct stereotypes 
of women, to achieve gender equity, to procure other kinds of collective imagining 
that pertain to sexed difference and a diversity of transformative potentials for 
women and minorities. Małgorzata’s creative practice demonstrates that the 
feminist project, in all its diverse and powerful forms, is not even nearly complete. 
There is more work to be done on the home, whether that means dismantling it, 
parodying it, or celebrating it. The home is a project that must undergo perpetual 
maintenance. Furthermore, the urgency of Małgorzata’s work seems all the more 
pressing, given contemporary world-historical events where women’s rights are 
being challenged in the most disturbing and insidious ways.

Małgorzata’s suite of projects contributes not only to feminist creative practices, 
but also explores social sculpture, and participatory approaches to art; as well 
as broaching something of an ethnographical or anthropological method 
through her fieldwork engagements in the relations between peoples and 
places, and what it means for them to be at home. She further engages in the 
interdisciplinary site of potentiality that emerges between art and architecture, 
with a special emphasis on what Jane Rendell calls ‘critical spatial practices’. 
Rendell explains that critical theories are reflective, taking into account their 
own methods and modes of action, while expressing an aspiration to change 
the world. Then, when critical theory is added to spatial practices, as in ‘critical 
spatial practices’, what is produced is a site of exchange between theory and 
practice, which can take place somewhere, at some time, in order to make 
a difference, even to challenge the status quo.

Home, Domesticity,  
Domestication, Home Opening
Hélène Frichot
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Praca Małgorzaty związana z tematem domu ma swoje trzy wymiary. Są to: 
1. Feministyczne (krytyczno-przestrzenne) praktyki; 2. Rzeźba społeczna, 
lub to, co może także podlegać paradygmatowi „estetyki relacyjnej” i „sztuki 
partycypacyjnej”; 3. Artystyczna praca w terenie, włączając w to rezydencje 
Małgorzaty, jej pracę ze studentami, innymi artystami i lokalnymi społecznościami 
w odwiedzanych przez nią miejscach. To tu właśnie korzysta z metod 
etnograficznych i/lub antropologicznych, co można by nazwać „intensywnym 
przesiadywaniem”. Wszędzie, gdzie się udaje, Małgorzata zadaje pozornie proste 
pytanie: Czym (gdzie) jest dom? Kluczowym zagadnieniem badanym przez nią 
w pracy jest interdyscyplinarny potencjał wyrastający ze styku sztuki i architektury. 
Miejsce, przestrzeń i sytuacja grają ważną rolę w jej przedsięwzięciach, czy to 
w kontekście modernistycznego Programu milion (Miljonprogrammet) na 
dalekich przedmieściach Sztokholmu, czy samostanowiącego osiedla Christiania 
w Kopenhadze. W działaniach Małgorzaty istotna jest również sama relacja między 
sztuką i architekturą, od Zabawy w dom (2014) do Książki kucharskiej z metaforami 
domu (2015). Książka kucharska jest dobrze rozpoznawalnym domowym artefaktem 
i jedną ze składowych, które kształtują przestrzeń domu.

Małgorzata bada feministyczne praktyki przestrzenne w zestawieniu 
z międzynarodowymi i polskimi obyczajami, skupiając się na materiałach,  
rzemiośle i rękodzielnictwie, eksperymentując z estetyką „Zrób to sam” i etyką 
reperowania. Temu poświęcony jest między innymi jej projekt „Pęknięcia” 
(2014), w którym reperuje ubrania w taki sposób, że wynik pracy zwraca uwagę 
dzięki skontrastowanym kolorom i teksturom. Ta estetyka ma w sobie pewną dawkę 
ironii, ponieważ przywołuje liczne wydarzenia i happeningi, które feministyczne 
artystki, takie jak Mierle Ukeles, tworzyły w latach 70. Nasza uwaga zostaje 
zwrócona na to, co zazwyczaj pozostaje niewidoczne: niedoceniane praktyki 
sprzątania i reperowania ubrań. Ironia jest przez Małgorzatę wyrażana w sposób 
performatywny, na przykład: oto artystka w plastikowej podomce przeciera stoły, 
podczas gdy tak naprawdę zwraca uwagę na niedocenioną, deprecjonowaną i źle 
opłacaną pracę kobiet. Nawet banalne przedmioty codziennego użytku zostają 
wykorzystane, zaś estetyka „Zrób to sam” idzie w parze z precyzją działań. 
Małgorzata proponuje swoją własną afirmację radykalnej sztuki feministycznej 
z lat 60. i 70. we wspaniałej, przezabawnej akrobacji „Cieszę się, że ci się 
udało!”, z wykorzystaniem wałków do ciasta i desek do krojenia oraz innych 
artykułów gospodarstwa domowego na wystawie FeministAvant-Garde of the 1970s 
(Photographers Gallery w Londynie, 7 października 2016–29 stycznia 2017).

Podejście uczestniczące lub to, co Małgorzata nazywa „rzeźbą społeczną”, 
pojawia się zwłaszcza na wystawie Simple but Sophisticated, przy której Małgorzata 
współpracowała z lokalną grupą imigrantów na południowych przedmieściach 
Sztokholmu, gdzie można znaleźć przykłady modernistycznego budownictwa 
słynnego Miljonprogrammet. Szwedzki program budowy mieszkań 
Miljonprogrammet został zainicjowany w połowie lat 60. i trwał przez dekadę, 
a miał na celu wybudowanie dobrej jakości mieszkań dostępnych dla wszystkich 
ciężko pracujących Szwedów. W swoim założeniu miały one zaspokajać podstawową 
potrzebę posiadania dachu nad głową niezależnie od wysokości dochodów. 
Z biegiem czasu, gdy położone bliżej centrum dzielnice Sztokholmu uległy 

Małgorzata’s work on the home might be organized across three domains: 1. Feminist 
(critical spatial) practices; 2. Social sculpture, or what might also fall under the 
paradigms of ‘relational aesthetics’ and ‘participatory art’; 3. Artistic fieldwork, 
including Małgorzata’s artist residences, her engagement with students, other 
artists, and with locals in the several places she has visited. Here she borrows from 
ethnographical and/or anthropological methods, with what might be called her ‘deep 
hanging out’. Everywhere she goes Małgorzata asks the deceptively simple question: 
What (where) is home? 4. Finally, there is yet another transdisciplinary engagement, 
and that pertains to the place of potential that emerges between art and architecture, 
which is a crucial theme explored through her work, because place and space and 
situation take on an important role in her projects, whether that be in the context of 
the modernist project of the Miljonprogammet (Million Programme) outer suburbs 
of Stockholm, or to the self-proclaimed autonomous neighbourhood of Christiania, 
Copenhagen. The relation between art and architecture in Małgorzata’s projects 
is also crucial, from the Lets Play Home project (2014), to the Cookbook with Home 
Metaphors (2015), which is a well-recognised domestic artifact, suggesting the spaces 
that cluster to form the architectonics of the domestic sphere. 

Małgorzata explores feminist spatial practices in engagement with international 
and Polish precedents, with a focus on the materials and craft developped according 
to a style that celebrates the ‘home-made’ and hand-crafted, experimenting with 
a Do It Yourself aesthetic, including an ethics of mending. This is explored, for 
instance, in her project, Cracks (2014), where she mends clothes in such a way that 
the labour of mending becomes highly visible through contrasting colours and 
textures. This aesthetic also employs just the right measure of irony, recalling many 
of the events and happenings that feminist artists such as Mierle Ukeles performed 
in the 1970s, whereby erstwhile undervalued acts such as cleaning and mending 
come to be celebrated, that is to say, normative values are challenged, and what 
is generally unseen is drawn to our attention. Irony is expressed by Małgorzata in 
a performative mode, for instance: here the artist appears to be in her apron wiping 
tables, but what she is actually communicating is the undervalued, underpaid, 
depreciated labour of women. Everyday and even banal objects are used and 
redeployed. At the same time, amidst this DIY (do it yourself) aesthetic, a great 
amount of precision is evident in the work. She offers her own celebration of the 
radical feminist art of the 1960s to 1970s in her wonderful acrobatic act, I Am Glad 
that You Could Make It!, a joyously uproarious performance by way of a balancing 
act on rolling pins and a cutting board, and involving all manner of repurposed 
household utensils, for the exhibition Feminist Avant-Garde of the 1970s, recently on 
at the Photographers Gallery in London (7 October 2016 – 29 January 2017).

A participatory approach, or what Małgorzata calls “social sculpture”, emerges 
especially in the Simple but Sophisticated exhibition, for which Małgorzata 
collaborated with a local group of migrants from the southern suburbs of 
Stockholm, where examples of the famous Miljonprogrammet modernist housing 
developments are to be found. The Swedish Miljonprogrammet housing project 
was initiated and carried out between the mid 1960s and mid 1970s as a means of 
making good quality housing available to all, “hard working and sober” Swedes. It 
was non means-tested, instead aiming to provide housing as a basic human right, 
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gentryfikacji i regeneracji, a kraj odnotował wzrost liczby przybyszów z zewnątrz, 
przedmieścia Miljonprogrammet zostały zaludnione przez imigrantów. To właśnie 
z nimi pracowała Małgorzata – z ludźmi, którym ograniczono dostęp do pomocy 
społecznej, podczas gdy nie posiadali oni kwalifikacji pozwalających na znalezienie 
atrakcyjnej pracy. Jej projekt książki kucharskiej to także praca składająca się 
z głosów wielu ludzi zapytanych o zapach, który najlepiej opisuje ich dom. 
Przedmioty estetyczne i artefakty stają się częścią systemu wymiany i dzielenia  
się wiedzą lub umiejętnościami: imigrantki uczą się szyć, uczestnicy projektu 
książki kucharskiej mogą podzielić się własnymi przepisami i skorzystać z przepisów 
innych.

Choć Małgorzata w żaden sposób nie odnosi się bezpośrednio do metod 
etnograficznych i antropologicznych, to jej zorganizowane zaangażowanie wśród 
różnych społeczności i staranne zbieranie ich historii, przepisów i przemyśleń na 
temat tego, czym (i gdzie) jest dom, sugeruje interdyscyplinarne podejście będące 
efektem twórczego wykorzystania metod etnograficznych. Choć zwrot etnograficzny 
w sztuce jest wyraźny od lat 80., to, jak tłumaczy Hal Foster, fascynacja tym, co 
kiedyś trafiało do problematycznej rubryki „prymitywne” jest w sztuce obecna od 
lat 20. Ostatnio w świecie, w którym dominują neoliberalne formy kapitalizmu 
rynkowego (pozytywne wartościowanie zysku i dogmatyczna logika ekonomiczna 
ponad wszystkim), zwrot etnograficzny pojawił się jako jedna z dróg krytyki 
burżuazyjno-kapitalistycznego instytucjonalnego ograniczania sztuki. Odwracanie 
się od instytucji, poszukiwanie innych miejsc pracy twórczej zaowocowało wyjściem 
do prawdziwego świata wypełnionego innymi ludźmi. Takie podejście niesie z sobą 
także ryzyko kulturowej i ideologicznej wyższości, jaką odczuć może artysta- 
-jako-etnograf, a także pokusy fetyszyzowania innego, tracenia własnego punktu 
widzenia podczas wchodzenia w określone środowisko, lub nawet przeceniania 
dyscyplinującej roli antropologa korzystającego z metod etnograficznych. Mimo  
to, przy odpowiedniej dozie autorefleksji podczas spotkania z „innym”, gra może 
okazać się warta świeczki, umożliwiać wzajemną wymianę i naukę. Musi się  
to oczywiście odbywać pod warunkiem, że artystka podejmuje i przekształca te 
techniki z punktu widzenia ich własnej specyfiki.

Temat domu okazuje się zarówno wdzięczny, jak i złowieszczy, lub nawet 
niesamowity (niemieckie unheimlich, angielskie unhomely, nie-swój). Dom pojawia 
się u Małgorzaty w szeregu rzeźb społecznych, od jego naprawy i jednoczesnej 
„zabawy w dom” w zapuszczonej chacie na przedmieściach Kopenhagi, do pracy  
z imigrantkami i do jej własnych spotkań z innymi, włączając w to sposób,  
w jaki odwdzięcza się za okazaną jej gościnność, gdy zatrzymuje się w cudzych 
domach. Paradoksalnie Małgorzata staje się wędrowcem w poszukiwaniu domu, 
gdziekolwiek i czymkolwiek on jest. Zostaje zmuszona do stworzenia swojego 
prowizorycznego domu w biegu. Okazuje się bowiem, że dom jest wiecznotrwałą  
podróżą, z kilkoma miejscami odpoczynku po drodze, poczucie zadomowienia  
zaś, choć obecne wszędzie, pozostaje jednak nieuchwytne.

which should be accessible to all. Over time, especially with the regeneration and 
gentrification of inner city neighbourhoods in Stockholm, and with an influx of 
migrants populations, the Miljonprogrammet suburbs came to be predominantly 
populated by migrant populations. It is in this setting that Małgorzata collaborated 
with migrants whose access to welfare was being diminished at the time, and 
who had limited skills beyond domestic labour. Her cookbook project is also 
a participatory work, where she has collected stories from participants by asking 
them to bottle a sense, or more specifically an odour that best describes their home. 
Aesthetic objects and artifacts become part of a system of exchange and sharing 
of knowledge or know-how, the migrant women learn how to sew, and are made 
the gift of a simple pattern; the participants in the cookbook project, enter an 
exchange whereby they share their recipes and can learn about the recipes of others.

While Małgorzata does not in any way directly refer to ethnographical and 
anthropological methods, yet her organized engagement with different sites and 
communities, and the careful collection of their stories, recipes, and their reflection 
on what (and where) is home, suggests an interdisciplinary approach that emerges 
as a creative reengagement with ethnographic methods. As Hal Foster explains, 
while the ethnographic turn in art is evident from the 1980s, a fascination in 
what was once problematically located under the rubric of the ‘primitive’ has been 
in evidence in art since the 1920s. More recently, especially as neoliberal forms 
of market capitalism came to predominate (valuing profit and a dogmatic economic 
logic above all else), the ethnographic turn emerged as a way of critiquing the 
bourgeois-capitalist institutional curtailment of art. Turning away from the 
institution, finding other places in which to pursue aesthetic works, resulted in 
reaching out to a real world occupied by others. There are risks with taking on 
this approach, for instance, the presumed cultural and ideological superiority of 
the artist-as-ethnographer, the temptation to fetishize the other, the possibility 
of losing one’s own specific position when entering the field, or even over-valuing 
the disciplinary role of the anthropologist by appropriating such ethnographic 
techniques. Still, with sufficient self-reflexivity and care in the encounter with the 
presumed ‘other’, the risks can be worth it, enabling mutual exchange and learning. 
The proviso must surely be that the artist undertakes and transforms these 
techniques from the point of view of their own discipline specificity, recognising 
the other that they themselves also are.

The theme of the home turns out to be both felicitous, as well as ominous, or even 
uncanny (unheimlich, in the German, or quite literally, and paradoxically, unhomely). 
Home is manifested in Małgorzata’s suite of projects across an array of social 
sculptural interventions, from repairing a house at the same time as ‘playing home’ 
in a run-down hut in the radical suburb of Copenhagen, Christiania; to working 
with migrant women; to her own itinerant encounters with others, including 
how she returns the favour of hospitality while resting in other people’s houses. 
Małgorzata paradoxically makes herself an itinerant as she continues her search  
for home, where is it, what is it? She is obliged to make do, and compose 
a provisional home on the run, so to speak. Home, it turns out, is an on-going  
and open-ended journey, with several rest houses along the way, and a feeling for 
home, while present everywhere, somehow remains elusive.
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Patrzę na swój dowód osobisty, wydawany przez organ dowolnej gminy w Polsce 
(w moim przypadku przez Prezydenta Wrocławia) każdemu obywatelowi 
polskiemu powyżej osiemnastego roku życia zamieszkującemu terytorium kraju. 
Mój dowód informuje mnie, że urodziłam się w Polsce i że jestem narodowości 
polskiej. Niedawno musiałam go odnowić, ale już nie jestem rezydentem Polski. 
Od 2007 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii, krążąc pomiędzy miejscami moich 
prac (Nottingham, Winchester, Loughborough, a teraz Londyn), a miejscem, 
w którym żyję (Leicester). Wciąż jestem obywatelką Polski, ale czy to oznacza, że 
Polska jest moim domem? Z pewnością jest moją ojczyzną. Czy moim domem 
jest Wielka Brytania? A jeśli tak, czy jest to Leicester czy raczej Londyn? Czy tak 
pozostanie i na jak długo?

Obecnie, będąc w trakcie kompletowania dokumentów potwierdzających, 
że przysługuje mi i jestem godna prawa stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, 
zastanawiam się, czy brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzna, że nadaję 
się i wolno mi tu mieszkać w rzeczywistości po Brexicie. Czy tutaj przynależę? 
Czy to jest mój dom? Ta sytuacja przypomina mi mój niespełna roczny pobyt 
w Holandii, kiedy miałam siedemnaście lat. Aby skorzystać z systemu edukacji 
i chodzić do szkoły, wymagana była wiza. Będąc w Holandii, musiałam regularnie 
uczęszczać na spotkania z funkcjonariuszami policji i odpowiadać na serie pytań 
odwołujących się do mojego status jako ktoś „inny”, ale mile widziany w kraju  
na dokładnie jedenaście miesięcy.

Przestrzeń wydaje się ograniczona, dostępna uprzywilejowanym lub należącym do 
określonych grup zdefiniowanych przez czynniki takie jak klasa, rasa, orientacja 
seksualna, narodowość, płeć, wiek i inne. Ta przestrzeń jest globalna i zawiera 
w sobie także pojęcie umiejscowionego domu. W świecie naznaczonym przez 
migracje i przemieszczanie się utożsamiam dom nie z miejscem, ale z poczuciem 
bezpieczeństwa i przynależności, z byciem częścią wspólnoty i wspólnej przestrzeni. 
Procesy dostępu do przestrzeni wpływają na poczucie przynależności lub jego brak. 
Moje osadzenie wewnątrz wspólnoty czy komuny łączy się z cennym i niezbędnym 
dla mnie poczuciem bycia „w domu”. Moje cielesne doświadczenia z przestrzenią, 
w przestrzeni i poprzez przestrzeń uosabiają pojęcia gościnności i hojności. Która 

Tworzenie domu i przynależność 
z przestrzenią, w przestrzeni  

i poprzez przestrzeń
Basia Śliwińska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I look at my identity card (ID) issued by one’s local Office of Civic Affairs (in my 
case by Urząd Miejski Wrocławia) to every Polish citizen over the age of eighteen 
residing permanently in Poland. It tells me I was born in Poland and that my 
nationality is Polish. I had to renew it quite recently but I am no longer a resident 
of Poland. Since 2007 I have resided in the United Kingdom, moving between 
my places of work (Nottingham, Winchester, Loughborough and now London) 
and the place where I live (Leicester). I am still a Polish citizen but does this mean 
Poland is my home? It is certainly my homeland, so is the UK my home? If it is,  
is it Leicester or London, and how long will it be my home?

Going through the process of completing documentation proving that I am worthy 
of being granted a permanent residency status in the UK I wonder whether the 
Home Office in the UK will accept my eligibility and suitability to be in this 
country in the post-Brexit reality. Do I belong here? The situation reminds me of 
my nearly year-long stay in the Netherlands when I was seventeen. In order to be 
part of the education system there and go to school a visa was required. Regularly, 
I had to attend meetings with police officers and answer a series of questions 
defining my status as “an alien”, welcome in the country for exactly 11 months.

Space seems accessible to those who are privileged or belong to a certain group 
defined by factors such as class, race, sexuality, nationality, gender, and age, 
among others. Space is global but it also concerns the concept of home in 
a place. In a world marked by movement and migration I associate home with 
safety, belonging and being part of a community and space, rather than place. 
Processes of accessing space articulate instances of belonging or unbelonging. 
My embeddedness within a community is affiliated with precious and to me 
indispensable feelings of being ‘at home’. My bodily experience with, in and with/in 
space embodies notions of hospitality and generosity. Which community will  
open its doors to me? My home has been uprooted and my locatedness dispersed 
many times. My home is everywhere and nowhere but more often than ever 
I realise that I carry it with, in and with/in me. Home-making is a bodily labour 
with, in and with/in space. It is hard work, often draining and frustrating. This 
labour involves taming spaces, understanding them, pushing oneself to confront 

Homemaking and Belonging  
With/In Space
Basia Śliwińska
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wspólnota otworzy przede mną swoje drzwi? Mój dom został pozbawiony korzeni, 
a moje umiejscowienie jest wielokrotnie rozproszone. Mój dom jest wszędzie 
i nigdzie, ale coraz częściej uświadamiam sobie, że noszę go z sobą, poprzez siebie 
i w sobie. Budowanie domu to fizyczny wysiłek z przestrzenią, w przestrzeni i poprzez 
przestrzeń. To ciężka praca, często wycieńczająca i frustrująca. Zawiera ona w sobie 
oswajanie przestrzeni, rozumienie ich, zmuszanie się do konfrontacji z innością 
i negocjowanie ich poprzez własne filtry kulturowe i wartości. Takie pojmowanie 
przestrzeni domowej jest podstawą do zaproponowanych przez Marshę Meskimmon 
nowych modeli wspólnej i kosmopolitycznej „przynależności” (‘be(long)ing’)1; 
czucia się jak u siebie w domu. Jej pojęcie „wyobraźni kosmopolitycznej”, 
umożliwiającej komunalną „przynależność” wewnątrz przestrzeni, sugeruje nadzieję 
na wspólną przyszłość i przestrzeń, która jest dostępna; ale czy wspólne bycie, 
przynależność i pragnienie są możliwe, biorąc pod uwagę kryzys dotyczący tak 
wielu aspektów współczesnej egzystencji?2 Zaproponowane przez Ewę Ziarek pojęcie 
etyki konfliktu (ethics of dissensus) umożliwiającej przekształcenie relacji władzy 
zawiera w sobie „etos stawania się”3. Jak wyjaśnia:

Poprzez „etos stawania się” po pierwsze mam na myśli zadanie stawiania oporu władzy, 
a po drugie – przekształcenie negatywnej myśli o oporze w stworzenie nowych sposobów 
bycia. [podkreślenia – moje]

I dalej:

Etos stawania się zadaje i redefiniuje pytanie o sprawczość i wolność do działania historycznie 
ustanowionych podmiotów. Wolność nie jest już postrzegana jako atrybut lub własność 
podmiotu, ale zostaje określona jako zaangażowanie w praktyczne działanie4.

Zaproponowane przez Ziarek pojęcie „etosu stawania się” jest podstawą dla  
redefinicji pojęcia demokracji i ruchów wyzwoleńczych. Zasugerowane 
transformatywne tożsamości podmiotu umożliwiają „uciążliwą tymczasowość 
stawania się wyrażającą się poprzez stwarzanie jeszcze «nieprawdopodobnych» 
modeli bycia”5. O aktywnym stawaniu się mówi także Meskimmon, która omawia 
procesy i praktyki zamieszkiwania globalnego świata, tworzące „poczucie «bycia 
w domu», które jest jednocześnie naznaczonego przez ruch, zmianę i mnogość”6. 
To umożliwia dialog pomiędzy „odpowiedzialnością etyczną, lokalną tożsamością” 
i tym, co Meskimmon nazywa „wyobraźnią kosmopolityczną”. To poczucie 
‘przynależności’ w domu wszędzie ‘oparte jest na uosobionej, osadzonej, hojnej 
i afektywnej formie podmiotowości w dialogu z innymi w i poprzez inność”7.

Być może zatem moje cielesne doświadczenie wewnątrz przestrzeni jako świata 
dostępnego dla wszystkich, jak proponuje Hannah Arendt, udomawia przestrzeń 
i sprawia, że czuję się jak w domu niezależnie od, a może dzięki określonemu 
miejscu8. Doreen Massey określa przestrzeń i miejsce jako relacyjne. Massey 
proponuje, by przestrzeń postrzegać jako produkt interakcji, sferę możliwości, 
w której współistnieje mnogość oraz jako ewoluujący konstrukt w procesie 
stawania się – „równoczesność dostępnych historii”9. Dom stwarza taką możliwość. 
To nigdy niekończąca się, organicznie uprawiana i rozrastająca się opowieść 
zbudowana z oswojonych historii, zapachów i wspomnień; nostalgicznych spotkań, 
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otherness and difference and negotiate them through one’s own cultural filters and 
values. Such an understanding of spatial domesticity is foundational to Marsha 
Meskimmon’s proposed new modes of communal and cosmopolitan be(long)ing; 
making oneself ‘at home’. Her concept of ‘cosmopolitan imagination’ enabling 
communal ‘be(long)ing’ within space suggests hope for a common future and 
accessible space, but is communal being, belonging and longing possible given the 
crisis concerning so many aspects of contemporary existence?1 Ewa Ziarek proposed 
that the notion of ethics of dissensus (enabling transformation of power relations) 
involves the ‘ethos of becoming’.2 She explains,

By the ‘ethos of becoming’ I mean first of all the task of resistance to power and, second,  
the transformation of the negative thought of resistance into a creation of new modes  
of being.’ [my emphasis]

And further,

the ethos of becoming poses and redefines the question of agency and freedom of historically 
constituted subjects: no longer seen as an attribute or a possession of the subject, freedom is 
conceptualized as an engagement in praxis.3

Ziarek’s notion of the ‘ethos of becoming’ is a foundation for the redefinition 
of democracy and liberation movements. The suggested transformative subject 
identities enable the ‘disruptive temporality of becoming manifesting itself in 
the creation of the yet “improbable” modes of being.’4 Active becoming is also 
addressed by Meskimmon, who discusses the processes and practices of inhabiting 
a global world that form ‘ ”being at home” that is simultaneously marked by 
movement, change and multiplicity.’5 This enables a dialogue between ‘ethical 
responsibility, locational identity’, and what Meskimmon calls, ‘cosmopolitan 
imagination.’ This ‘be(long)ing at home everywhere’ is premised upon an 
embodied, embedded, generous and affective form of subjectivity in conversation 
with others in and through difference.’6

Perhaps then my bodily experience within space as a world accessible to all, as 
proposed by Hannah Arendt, domesticates space and makes me feel at home 
in spite or because of a specific location.7 Doreen Massey articulates space and 
place as relational. Massey proposes that spaces should be recognized as the 
product of interactions, as a sphere of possibility in which multiplicity coexists, 
and as an evolving construct in the process of being made – ‘a simultaneity of 
storiessofar’.8 Home is such a possibility. It is a neverending, organically growing 
and expanding tale of tamed stories, smells and memories; nostalgic encounters, 
tactile experiences, familiar voices and faces, and multiplicity of others, human 
and nonhuman. It is a project that evolves; accessible, open, generous and enabling 
positive models of being together. My home is in communal cosmopolitan space, 
which enables me to participate actively with, in and within space. This space starts 
from myself and my expanding library of experiences, emotions and memories. 
These are the ingredients that I find in my recipe for ‘home’.
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zmysłowych doświadczeń, znanych głosów i twarzy oraz mnogości innych rzeczy 
ludzkich i nie-ludzkich. To projekt, który ewoluuje; dostępny, otwarty, hojny 
i umożliwiający pozytywne modele bycia razem. Mój dom osadzony jest we 
wspólnej kosmopolitycznej przestrzeni, która pozwala mi na aktywne uczestnictwo 
z nią, poprzez nią oraz w niej. Ta przestrzeń zaczyna się ode mnie i mojej rozrastającej 
się biblioteki doświadczeń, emocji i wspomnień. Oto są składniki znajdujące się 
w moim przepisie na tworzenie „domu”.
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Małgorzata Markiewicz dzieli się z nami, współczesnymi nomadami, sposobami na 
to, jak poczuć się w szerokim świecie jak w domu.

Jak buduje się dom od podstaw? Czy chodzi o wrażenie przytulności? Czy żeby je 
uzyskać wystarczy słoik wypelniony ulubioną marmoladą? Czy też potrzebny jest 
obrus i czajnik do herbaty? W książce kucharskiej z metaforami nasze ulubione dania, 
ich smak i aromat pomagają przywołać wspomnienia domu rodzinnego i zachęcają 
do budowy własnego. Twórczy potencjał może tkwić w czymś, za czym tęsknimy, 
jak chociażby charakterystyczny zapach rodzynek i herbaty Earl Grey, które 
w przeszłości wypełniały kuchenną szafkę babci. Jak sugeruje Markiewicz, nawet 
znalezienie tak ogólnodostępnych składników może sprawić, że dystans czasowy 
i geograficzny dzielący nas od rodziny wyda się mniejszy i dowolnie wybrane 
przez nas miejsce, nieważne na jak długo, zapachnie domem. Publikacja ta nie 
dotyczy bowiem zapuszczania korzeni na stałe, ale możliwości znalezienia szczęścia 
i równowagi w czasie podróży. Markiewicz przekonuje nas, że moc tworzenia domu 
jest w naszych rękach, sugeruje nam rytuały sprzątania i gotowania, które mogą 
udomowić każdą napotkaną na naszej drodze przestrzeń. Osobiście spróbowałam 
ich wszystkich. Dom moich rodzicow zamykałam w słoikach, butelkach 
i walizkach. Dzwoniłam z odległych miast przez Skype z pytaniami o przepisy 
na ciasta, które tak lubilam jako dziecko i nastolatka. Próbowałam odtworzyć je 
z lokalnych rodzajów masła i jabłek. Im bardziej bez okazji były robione, tym  
lepiej smakowały.

Gotowanie może wykraczać daleko poza kwestię domu i stać się źródłem politycznej 
siły. Być może najgłośniejszym tego przykładem był niedawno opublikowany 
album Beyoncé zatytułowany, Lemonade (2016). Tytuł odwołuje się do przepisu 
babci artystki na orzeźwiający napój, który w albumie staje się metaforą czarnej 
kobiecości i jej dziedzictwa. Ten słodko-kwaśny płyn – bohater powiedzenia – Kiedy 
życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę – staje się w ustach piosenkarki idealnym 
przepisem na przetrwanie na przekór przeciwnościom losu. W książce Markiewicz 
podobną funkcję pełni przepis na, mamałygę” – potrawę śniadaniową składającą 
się z kaszy jaglanej, jabłek, imbiru i rodzynek. Markiewicz, wyruszając w podróż, 
zawsze zabiera z sobą składniki niezbędne do przygotowania tego idealnego 

Dom w naszych rękach
Sylwia Serafinowicz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małgorzata Markiewicz gives us personal responses to the question of how to feel 
at home in the world and presents us, ‘modern nomads’, with a variety of solutions.

How do you make a home from scratch? Is it cosiness that we are after? Is a jar 
filled with our favourite marmalade enough to achieve it? Or maybe what is needed 
to feel at home is a tablecloth and a teapot? In this cookbook of metaphors for 
home our favourite dishes, their smell and taste, have the power to bring back 
memories of the family home, and empower us to create one in the present. This 
potential can lie in something that you long for, like the characteristic smell of 
raisins and Earl Grey tea, which filled the cupboard of your grandmother’s kitchen 
back in the day. As Markiewicz argues, even the fairly simple act of sourcing such 
popular ingredients can make the distance of geography and time between us and 
our families feel smaller and help to start a home in a place of our choice, no 
matter how temporary it might be.

Very much in keeping with the spirit of our times, the book is not about setting 
down permanent roots, but finding happiness and solace in times of travel, 
transition and uncertainty. It convinces us that the power of homemaking in 
one’s hands, and suggests that it is the rituals of cleaning and cooking which 
domesticate space. I personally tried all of these. I packed my parents’ house into 
jars, bottles and suitcases. I called on Skype from distant cities for recipes for the 
cakes I enjoyed so much as a child and young adult. Then, I tried recreating them 
from a different kind of butter and a different kind of apples. The more casual 
was the day when I was making them, the more delicious they were.

The empowerment that comes with cooking goes beyond the issue of home. It 
can be a source of political agency. Possibly the most famous example of this 
phenomena is the recent album by Beyoncé, Lemonade, 2016. The title refers to 
her grandmother’s recipe for a refreshing drink, which in the album becomes 
a metaphor for the heritage of strong, Black womanhood. This sweet and sour 
beverage, which meaningfully features in the saying – When life gives you lemons, 
make lemonade – becomes the perfect recipe for survival against the odds. In 
this book we find another metaphor for strength in the form of a recipe for the 

Home in Our Hands
Sylwia Serafinowicz



połączenia słodkości i przypraw, które ogrzewają i pomagają zachować przytomność 
umysłu przez cały dzień. Jest to jej sposób na uczynienie ze swojego żołądka domu, 
swojego pieca. Jest to też wpaniała odezwa do wszystkich podróżujących. Dom 
jest w waszych brzuchach, dom jest w waszych rękach. Odnajdźcie go w lekturze 
i w swoich rytuałach.

breakfast dish ‘mamałyga’, provided by Markiewicz. It contains millet flakes, 
apples, ginger and raisins. Markiewicz always takes these ingredients with her 
when she travels. The dish is a perfect combination of sweetness and spices to 
keep you awake and warm all day. It is a way of making your stomach your home, 
your stove. What a wonderful shout out to all the travellers out there. Home is 
in your bellies; home is in your hands. Find it in this book and your own rituals.
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Czy mogę ci zrobić jakąś przykrość? – pyta Małgorzata Markiewicz w tytule swojej 
indywidualnej wystawy. To niebanalne pytanie zadaje artystka, która w swojej 
twórczości od dziesięciu lat zajmuje się przestrzenią domową i nadużyciami  
w jej obrębie... W rezultacie jej prace często dotyczą opresji środowiska domowego, 
w opozycji do popularnego nadal synonimu domu jako bezpiecznego azylu.

Wystawa w l’étrangère łączy różne wątki prac Markiewicz, z różnych lat. Od  
serii zdjęć Podomek zapoczątkowanej w roku 2002, do grupy przygotowanych 
specjalnie dla tej wystawy obiektów zatytułowanych Brzydkie domy (2016). 
W Podomkach artystka ubrana w skąpy fartuch śmiało pozuje do zdjęcia podczas 
wykonywania obowiązków domowych: sprzątania, obierania ziemniaków, 
serwowania potraw. Na jednej z fotografii widać koronkowe wykończenie 
pończoch wystające spod podomki. Na innej Markiewicz siedzi na blacie stołu 
z obiema nogami pod pośladkami, patrząc prosto w aparat z uśmiechem na 
twarzy. Artystka świadomie obnaża seksualne fascynacje ubraniami-uniformami, 
noszonymi przez kobiety w określonych rolach społecznych (sprzątaczek, pokojówek, 
kelnerek). W tekście opublikowanym w książce Dom, domowość, udomawianie. 
Otwarcie domu (2013) opisała, w jaki sposób można traktować Podomkę-uniform 
do wykonywania wszystkich społecznie przypisanych kobiecie funkcji: matki, 
żony i kochanki. Dzisiaj wywrotowe wykorzystanie cech domowej pracy leży 
u podstaw emancypacji wielu artystek. Jak zauważyła Lucy Lippard, amerykańska 
krytyczka sztuki i teoretyczka sztuki konceptualnej, ruch praw kobiet, działający 
w Stanach Zjednoczonych od 1848 roku, zachęcał kobiety do „zrzucania kajdanek, 
dumnego rozwiązywania pasków fartuchów – a w niektórych przypadkach – do 
wykorzystania samego fartucha i ostentacyjnego przekształcenia go w sztukę”1. 
Temat pracy domowej kobiet został poruszony w roku 1972 w projekcie będącym 
kamieniem milowym sztuki feministycznej, zatytułowanym Womanhouse, przy 
współpracy z Feminist Art. Program przy CalArts, pod kierownictwem Judy 
Chicago i Miriam Schapiro. Fartuch jest również znany z pochodzącego z 1975 roku 
video Marthy Rosler zatytułowanego Semiotyka kuchenna. 

Można pytać, dlaczego temat życia domowego nie przemija. Istnieją co najmniej 
dwa powody, dla których artystki podejmują decyzję o poruszeniu w swojej 
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Czy mogę ci zrobić 
jakąś przykrość?

 Sylwia Serafinowicz 

1 Lucy Lippard, From the Center: Feminist 
Essays on Women’s Art (New York: 

E.P. Dutton, 1976), 57.

 
Can I Make You Feel Bad? – asks Małgorzata Markiewicz in the title of her solo 
show. It is not a banal question for an artist who has spent more than a decade 
highlighting the problem of domestic abuse and questioning the complexity of  
the dynamics of the home space. Consequently, her works address the often 
suffocating household environment which, in popular culture, still functions as 
a synonym for safe asylum or, in the case of London, remains a dream for the 
many citizens that are victim to the ever-rising rent prices. 

The exhibition at l’étrangère joins various threads of Markiewicz’s work, from the 
redeveloped early series of photographs Pinafores 2002 (2016) to the series of objects 
made specifically for this show, titled Ugly Houses (2016). In Pinafores, the artist 
depicts herself wearing an apron on an almost naked body and striking poses to 
the camera whilst performing chores: cleaning, peeling potatoes, serving dishes. 
In one of the photographs, we can see the lace trim of a stocking peeping beneath 
the apron. In another, Markiewicz sits on a tabletop with both legs under her 
buttocks, looking daringly straight into the camera with a smile on her face. The 
artist reveals her fascination with sexual connotations held within the cheap piece 
of cloth she is wearing. In a text published in her book, House, Home, Domesticity. 
Re-open the House (2013), she described how the outfit serves as a uniform, with 
which to perform all the functions socially defined for women – a mother, a wife 
and a lover. Today, the subversive use of the attributes of domestic work lies at the 
heart of the emancipatory practices of many female artists. As pointed out by Lucy 
Lippard, the American art critic and theorist of conceptual art, the Women’s Rights 
Movement, operating in the US since 1848, encouraged women to begin ‘shedding 
their shackles, proudly untying the apron strings—and, in some cases, keeping 
the apron on, flaunting it, turning it into art.’1 Women’s labour was addressed in 
1972 in a milestone project Womanhouse, 1971–72 Feminist Art Program at CalArts, 
under the direction of Judy Chicago and Miriam Schapiro. The apron was also 
famously featured in Martha Rosler’s Semiotics of the Kitchen, a video shot in 1975. 

One may question why the interest in the theme of domesticity persists.  
My feeling is that when it comes to socially engaged practices like these, instead 
of measuring them against the criteria of originality, we should look at their 
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Can I Make You Feel Bad? 
Sylwia Serafinowicz

1 Lucy Lippard, From the Center: Feminist 
Essays on Women’s Art, (New York: 

E.P. Dutton, 1976), s. 57.
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sztuce tematu prac domowych. Pierwszym jest zwrócenie uwagi na masowe 
przyporządkowanie kobietom ról społecznych – matki i gospodyni domowej. 
Drugim jest potrzeba docenienia pracy kobiet. W niedawno widzianej reklamie 
środka do czyszczenia Fairy kobieta w wieczorowej sukni instruuje gospodynię 
domową ubraną w spodnie dresowe, jak skutecznie „wytańczyć z brudu cały dom”. 
Tymczasem brytyjski supermarket Tesco reklamuje „EAT HAPPY” jako program 
mający na celu nauczanie dzieci o pochodzeniu żywności. Kampania ta jednak ma 
„pomóc dziewczynom w Wielkiej Brytanii dowiedzieć się więcej o żywności,  
a także o zdrowym stylu życia”2.

Mężczyźni także padają ofiarą stereotypów związanych z płcią. Często przedstawiani 
jako „żywiciele rodziny”, muszą odnosić sukcesy w życiu zawodowym, równocześnie 
nie pokazując strachu lub słabości. Markiewicz ponownie opowiada o starciach 
pragnień, ambicji i potrzeb współczesnej kobiety i mężczyzny w kontekście zacisza 
domowego w najnowszej pracy Brzydkie Domy. Seria ta składa się z ceramicznych 
modeli budynków, które widocznie pękają pod naciskiem fallicznie wyglądającego 
komina umieszczonego w ich środku. Markiewicz podkreśla, że chociaż jego kształt 
przypomina nam męskie narządy płciowe, to sam piec jest łączony z kobiecą 
symboliką3, kanałem rodnym4. Dom w tym wyobrażeniu to miejsce wypełnione 
napięciem między heteroseksualnymi partnerami wynikającym z wzajemnego 
dążenia do dominacji.

Temat relacji jest kontynuowany przez artystkę w pochodzących z roku 
2016 szydełkowanych pajęczynach. Każda z nich ma oryginalny wzór oraz tytuł 
pochodzący od nazwy chemikaliów: chloran wodzianu, benzedryna, marihuana, 
kofeina. Inspiracją do stworzenia tej formy było opracowanie dotyczące zachowania 
pająka pod wpływem wyżej wymienionych substancji. Artystka swoją pierwszą 
sieć stworzyła w 2004 roku. Była ona biała i została wykorzystana jako sukienka 
artystki w jej performansie. Jak podkreśla Markiewicz, praca z 2004 roku dotyczyła 
możliwie dwuznacznej roli kobiety w związku – może być ona ofiarą lub oprawcą. 
W swoich najnowszych pracach „pajęczyna” odzwierciedla relację pomiędzy parą 
pod wpływem różnych substancji, które są przyjmowane, aby wesprzeć nasze 
codzienne zmagania oraz zwiększyć poziom satysfakcji i przyjemności w naszym 
życiu. Jak zauważyła podczas prywatnej rozmowy, uczucia, takie jak miłość 
i zazdrość, kształtujące nasze stosunki, można również postrzegać jako wyłącznie 
reakcje chemiczne.

Prace Markiewicz są głęboko zakorzenione w historii sztuki feministycznej oraz 
postawy zaangażowanej. Są one bezpośrednią odpowiedzią na kluczowe obecnie 
kwestie, takie jak niedostrzeganie domu rodzinnego jako miejsca przemocy, 
w połączeniu z trwającymi cięciami finansowymi na wsparcie dla kobiet 
uchodźców oraz mieszkań socjalnych5. Tylko w tym miesiącu „The Guardian” 
twierdził, że stoimy w obliczu „epidemii domowych nadużyć”. Stało się to 
w następstwie kontrowersji spowodowanej epizodem popularnej serii radiowej  
The Archers, w której kobieta, poddana przemocy ze strony swojego partnera, 
ugodziła go nożem kuchennym. Ten epizod wywołał ostrą falę reakcji ze 
strony odbiorców i doprowadził do zebrania ponad 20 000 funtów na pomoc 
ofiarom przemocy w rodzinie. Jednak dopóki przemoc domowa to kwestia 
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3 
4 
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2 Julie Bentley, Girlguiding’s Chief 
Executive, Food Family Living Tesco, March 

2016, p. 28.

3 John Bingham, Male suicide now a national 
public health emergency, MPs warned, „The 

Telegraph”, 5 November 2015.

6 Email exchange with the artist, April 2016.

4 Dawn Foster, Cuts to women’s refuges are 
a matter of life and death, ‘The Guardian’, 

6 November 2015.

5 In Ancient Greece the hearth symbolised 
the goddess of domesticity, home and 

family – Hestia. This issue is also 
investigated in modern anthropology. 

See: Janet Carsten, The Heat of the 
Hearth (Oxford, 1997) – thanks to Pooya 
Ghoddousi for suggesting this source.

relevance today. It is high. There are at least two reasons behind the decision 
to depict household chores in art articulated by the artists. The first reason was 
raising awareness of the mass subordination of women within their gendered 
social roles of mother and housewife. The second reason, however, was the need 
to bring pride to women’s work. The struggle is ongoing. In a recent advertisement 
for a Fairy cleaning product, a woman in an evening dress instructs a housewife 
dressed in sweatpants how to successfully ‘dance away the dirt all around the 
house.’ Meanwhile, the British supermarket, Tesco, advertises its ‘EAT HAPPY’ 
programme designed to teach children about the sourcing of food as a campaign 
which will ‘help many girls across the UK to learn more about food and have  
a fun and healthy lifestyle.’2 

Men also fall victims to gender stereotyping, as they are often still depicted as 
‘providers,’ who must be successful in their occupation and show no emotions of 
fear or hurt. Researchers are beginning to see a relationship between the growing 
number of suicides amongst British men, which some MPs argue should be 
called a national public health emergency, and the fact that many of them do not 
seek help even when catastrophic events hit their lives.3 Markiewicz addresses the 
clash of desires, ambitions and needs of contemporary woman and men, again 
in the context of the household, in her most recent work – the series Ugly Houses. 
It comprises ceramic models of houses which visibly burst under the pressure of 
the phallic-looking chimney placed at their centre. Markiewicz points out that 
although its shape reminds us of male genitalia, the stove itself is steeped in 
feminine symbolism4 representing women’s genital tract.5 Home in this depiction 
is a place filled with tension between the heterosexual partners resulting from 
a mutual aspiration to dominate. 

The subject of relationships is continued in a series of cobwebs made of yarn, all 
2016, titled with the names of chemicals: Chloral hydrate, Benzedrine, Marijuana, 
Caffeine. Resembling spiders’ webs, each one exhibits an original pattern. The 
inspiration behind this form was derived from a study into the behaviour of 
a spider under the influence of the above-mentioned substances. The artist 
produced the first web in 2004. It was white, serving also the function of a dress, 
and was used in a performance in which the artist herself wore it. As the artist 
points out, the work from 2004 was about the possibly ambiguous role of a woman 
in a relationship – of a victim or an assassin. In her most recent ‘cobweb’ works, 
she responds to the phenomenon of a relationship being spun between a couple 
under the influence of various drugs, which enhance our everyday performance and 
the level of satisfaction and pleasure gained in our lives. As she noted in a private 
conversation, feelings, such as love and jealousy, which are formative for our 
relationships, can also be perceived purely as chemical reactions. 

The works by Markiewicz are deeply rooted in the history of feminist art and 
engagement, and they respond directly to the crucial issues of today, such us the 
underestimation of the family home as a site of violence, paired with the ongoing 
cuts to women’s refuges and social housing.6 Only this month The Guardian 
argued that we are facing an ‘epidemic of domestic abuse’ in the aftermath of the 
controversy caused by an episode of The Archers, a popular radio series, in which 
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ogólnoświatowa, głosy pokazujące napięcia napotykane w naszych domach, takie 
jak Markiewicz, muszą być usłyszane. Czy ona może zrobić ci jakąś przykrość, 
sprawić, byś poczuł się źle? Mam nadzieję, że tak. 7 Helen Titchener’s domestic violence storyline 

inspires Archers fans to raise thousands for 
charity, „The Telegraph”, 5 February 2016.

a woman who is subjected to abuse stabs her partner with a kitchen knife. This 
episode triggered a massive response from the audience and resulted in raising 
more than £20,000 for a charity helping victims of domestic violence.7 However, 
as long as domestic violence is a worldwide issue, the voices highlighting the 
tensions lurking within our households, like Markiewicz’s, have to be heard. Can 
she make you feel bad? I hope she can.
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Cieszę się, że ci się udało (performans), The  
Photographers’ Gallery, Londyn, Wielka Bry-
tania (2016); Czy mogę ci zrobić jakąś przykrość?, 
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