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iwier6 wieku remu wypromowal mlo{lch a.rtytf* brytyjskich,
i"rry"h jako YBA, "iyltYoyng 

British Artists . Teraz swoje o"1y 
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d. Cry'C harle s iwi S aatchiemu uda .tlQ. Yp-t ow adzr6'

modE na YR L, cryli mlodych artyst6w rosyjskich?

iedy w 1991 roku kolekcjoner odwr6cil

sig od artyst6w amerYkariskich Po

o, by skoncentrowai sig na tariszej

i mocno naznaczonej kryzysem tw6rczoSci

brytyjskiej, nikt nie spodziewal s\9,2e decyzja

ta wplynie na losy sztuki korica XX wieku'

Gdy rok p62niej cale swe sily skupil na pro-

mowaniu Damiena Hirsta, Tracey Emin, Sarah

Lucas i innych Swiezo upieczonych absolwen-

t6w londyriskiej uczelni Goldsmiths, wszyscy

sqdzili, 2e to tylko kolejny wybryk bogatego

przedsigbiorcy. Saatchi jednak doskonale

wyczul potrzeby 6wczesnego rynku. Young

British Artists - mlodziutcy i glodni slawy

arty6ci - okazali sig hitem, a ich prowokacyjne

prace szybko zostaly okrzyknigte ikoniczny-

mi. Kolekcjoner utorowal tez drogg popular-

nym dziS kr6tkoterminowym inwestycjom

w sztukg, kt6re potrafi4 budowai i nrszczy1

kariery mlodych tw6rc6w, a inwestorom czqsto

przynosz4 fortunY.

Niechciane muzeum
Kolekcja sztuki zgrom adzona ptzez kaptyl'

nego Saatchi ego, zatz4dzafia ptzez umiejsco-

wion4 w londyriskim Chelsea Saatchi Gal-

lery. zawiera prace najwigkszych artystow

nowoczesnych. Kilka lat temu kolekcjoner

postanowil oddai galerig narodowi brytyj-
skiemu i przeksztalcii j4 w muzeum sztuki'

O dziwo, nie ma chgtnych do przyjgcia kosz-

townego prezentu! C62, drogi jest nie tylko po-

darunek, ale takze jego utrzymanie' wigc ani

ministerstwu kultury, ani galerii Tate nie spie-

szy sig, by zaopiekowai sig kolekcj4, kt6ra co

prawda zaw\erawiele ikonicznych prac' jednak

przedewszystkim jest odbiciem gustu jej trud-

nego pono6 we wsp6lpracy wlaSciciela.

Na razie galeri4 zarz4dza wigc sam Sa-

atchi, kt6ry jest tez jej gl6wnym sponsorem

i kuratorem. Organizowane w niej wystawy po-

bijajq rekordy popularnoSci. o czym przypomi-

naj4 statystyki publikowane co roku przez ,f,he
Art Newspaper". ,,Wsp6lpracujemy ze stalymi

Budzbon-SzYnafska

Siergiej wasiljew, ,,Encyklopeclia Rosy.jskich Tatua2y Kryn'rinalnirch" o siergiej wasilieu 2010. dziq

uprzejrno.(ci Saatchi Gallely. Londyn
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wai darmowe wystawy" - wyja6nia Rebecca

Wilson, dyrektor Saatchi Gallery. ,,To czgSi

naszej misji, kt6rej celem jest popularyzowanie

sztuki nowoczesnej. Prace wystawiane w ga-

lerii pochodz4 z kolekcji Charlesa Saatchiego.

To on decyduje, kt6re dziela sztuki kupujemy

oraz kt6re z nich pokazane zostan4 na ekspo-

zycjach" - dodaje wyja6niaj4c, ze kolekcjoner
nieustannie poszukuje ciekawych tw6rc6w
z calego Swiata.

Wesolo66 w mrocznych barwach
Najnowszym przedsigwzigciem Saatchi

Gallery jest wystawa ,,WesoloSd to najbardziej
charakterystyczna cecha ZSRR: Sztuka z Ro-

sji" prezentuj4ca wybranych przez biznesmena

rosyjskich tw6rc6w wsp6lczesnych. Towarzy-

szy jej ekspozycja ,,Przelamuj4c lody: sztuka

moskiewska z lat 60.-80.", na kt6rej nie za-

braklo prac slynnych artyst6w: Ilji Kabakowa,

Olega Celkowa czy socartowego duetu Witalija
Komara i Aleksandra Melamida, ironicznie ko-

mentuj4cych radzieck4 ideologig i propagandg

(socart byl swego rodzaju radzieck4 odpowie-
dzi4na popart).

Ciekawa i oryginalna ,,PrzelamujEc lody"
jest wystaw4 mal4izwartq, ulokowan4 w cias-

nych pomieszczeniach na ostatnim pigtrze
galerii. ,,WesoloSi..." z kolei imponuje swy-
mi rozmiarami. Prace osiemnastu artyst6w
rozlokowane zostaly w przestrzennych salach

wystawowych na dw6ch pigtrach. Ekspozycjg

otwiera,,Encyklopedia Rosyjskich Tatua2y

Wigziennych' Siergieja Wasiljewa. To kolekcja
portret6w osadzonych, a wla6ciwie tatuazy, kt6-
rymi pokryli swe ciala. Wiele z nich - wyko-
nywanych przy u2yciu moczu, krwi i spinaczy

od ksi4zek - ilustrowalo zbrodnie popelnione

na wolnoSci, komentowalo radziecki rcZim,
stanowilo Swiadectwo wiary bqd2 zwyczajn4
ozdobg. DoSi powiedzie(,,2e pocz4tkowo pra-

ce Wasiljewa wykorzystywane byly przezKGB
do tworzenia teczek przestgpc6w, obecnie zaS

staly sig artystycznym dokumentem opowia-
daj4cym historig skazaflc6w sprzed p6t wieku!

Niezwyklym Swiadectwem 2y cia ludzi ttrl
po upadku ZSRR s4 fotografie najbardziej
znalego ukrairiskiego artysty wsp6lczesnego

Borysa Michajlowa. Na jego ,,Historig Przy-
padk6w", zlo\on4ze zdjg(. bezdomnych miesz-

kafc6w Charkowa, Saatchi poSwigcil aL dwie
sale. Prace ukazuj4 pokrzywdzonych przez los

biedak6w, kt6rych autor nam6wil do pozowania

przed aparatem, czgsto nago lub w czasie wyko-
nywania intymnych czynnoSci. Zdeformowane

i poturbowane ciala oraz zniszczone zyciem
twarze na dlugo wbrjaj4 sig w pamigi.

Fotografi czne prace czterdziestodwuletniego
Wikentija Nilina to z kolei przepelnione czar-

nym humorem portrety moskwiczan. Jego seria
Sqcier{zi" rrlrqzrric lnAzi cieAzqanrch nq ncrqne-
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1993-dzi( O Wikcntij Nilin, 1993. dzigki uplzejmo(ci Saatchi Gal-



tach moskiewskich blok6w i... ta patrzEcych

w d61. Na ich twarzach nie widai ptzeta|enia,

nie wygl4daj q teZ na przy szly ch samob6jc6w,

kt6rzy za chwilg maj4 rzucii sig w otchlaf
miejskiej d2ungli. Po prostu siedzq w do3i nie-

zw y czajny ch okolicznoSciach, daj 4c odbiorcy

nieskoticzone pole do zastanawiania sig nad ich

losem.

Te trzy doskonale serie fotograficzne z po-

wodzeniem moglyby stworzyi niezale2n4 eks-

pozycjg, kt6ra z pewnoSci4 zebralaby bardzo

pozytywne rccenzje. Wystawa pokazuje jednak

i innych artyst6w, reprezentatywnych zdaniem

Saatchiego dla nowej sztuki rosyjskiej. Przed-

stawicielem nurtu politycznego jest Georgij

Ostriecow i jego ,,Kryminalny rz4d" - instala-

cja skladaj4ca sig z cel wigziennych, w kt6rych

znajduj4 sig ubrane w garnitury. okrwawione

postacie. Nurt malarski reprezentuj4: Jelena Po-

powa, Janis Avotil5, Dasza Szyszkin i Ludmila

Konstantinowa - w wigkszoSci nawi4zuj4cy do

dokonari swych slynnych rosyjskich poprzed-

nik6w. Z kolei r ze1biar skie i n stalacj e D an iel a

Bragina i Niki Niejelowej do zludzenia przypo-

minaj4 prace nieskoriczonej liczby attyst6w za-

chodnich, jakich w londyriskich galeriach pet-

no. Na tym tle wybija sig tylko ciekawy Walery

Koszljakow z sennymi obrazami i kolazami

przedstawiaj4cymi slynne paryskie i moskiew-

skie budynki, zamienione w malownicze ruiny.

Young (?) Russian (?) Artists (?)

Prac na wystawie zdaje sig nielqczyl zu-

pelnie nic. Co wigcej, niekt6rzy nie s4 nawet

Rosjanami, inni zaS od dziecka nie mieszkaj4

w rodzinnym kraju. Wielu z nich pokofczylo
zagraniczne szkoly i debiutowalo w krajach Eu-

ropy Zachodniej, wszyscy maj4za sob4 duze

wystawy grupowe i indywidualne. Tytul lon-

dyfskiej ekspozycji, bgd4cy cytatem z wypo-

wiedzi Stalina z 1935 roku, sugeruje, ze wsp6l-

ne s4 dla nich odniesienia do historliZwi4zku
Radzieckiego, jednak kontekst ten widoczny
jest tylko w niekt6rych pracach. Brak konse-

kwencji w wyborze artyst6w i brak pomyslu na

pol4czenie ich dziel sqtv aZnazbyt oczywiste.

Tym, co faktycznie lqczy pokazanych w Lon-

dynie tw6rc6w, jest Charles Saatchi, jego gust

i pieni4dze.

,,W ciagu ostatnich paru lat SledziliSmy

uwaZnie to, co dzieje sig na rosyjskiej scenie

artystycznej" - opowiada Rebecca Wilson, za-

pytana o wsp6lny mianownik dla ekspozycji'

,,Odkryli6my wielu ciekawych i r6znorodnych

tw6rc6w. Nie tworz4 oni zwartej grupy, wielu

z nich opuScilo sw6j kraj, by studiowai i praco-

wa( zagranic4. Niekt6re z prac pokazanych na

wystawie to komentarze odnosz4ce sig do aktu-

alnej sytuacji politycznej w Rosji, inne zainspi-

rowane s4 rosyjsk4 awangard4 z pocz4tku XX

Borys Michajlow, ,,flistoi'ia Przlrparlkdiv", i997-199t, seria 41-l iotogralii O

dziqk i uprzej nro(ci Saatchi Ga1l ei-y, l.ontly n

- dodaje, potwierdzaj4c tylko tezg o braku sp6j-

noSci. ,,Dodatkowo pokazujemy te2 <<Historig

Przypadku> Michajlowa, udostgpniaj4c tym
samym ten nadzwyczajny dokument nowemu

odbiorcy" - tlumaczy, jakby chciala usprawied-

liwi6 obecno3i odkrytego juz lata temu i bardzo

cenionego przez kolekcjoner6w Ukraifca.
Czy artyScr zaprezentowani w Londynie

maj4 szansg powt6rzy( sukces swych brytyj-
skich koleg6w po fachu? Nie s4dz9. Nie stworz4

tez prawdopodobnie jednolitej grupy artystycz-

nej, bo zwyczajnie zbyt malo ichlqczy. Czy

Organizuj4c wystawy prac artyst6w pochr

dz4cych z r6Lnych czgSci Swiata, Charles Saatc

stara sig powl6rzyc sw6j niezwykly sukces z I

90., zdale sig miei ochotg na kolejne Young Ar

A my, zwiedzaj4c wystawy, mozemy sig zast

nawiai, jakie ono bgdzie: je6li nie rosyjskie,

moze chidskie lub indyjskie?

,,Gaiety Is the Most Outstanding Feature of The

Soviet Union"

do 5 maja

,,Breaking the lce: Moscov Art, 1960-80s"

"'

BerrSrs Michajlow, 1998


