Serdecznie zapraszamy na projekcję filmu „Pseudo” (2008, Archiwum Etnograficzne:
Katarzyna Barańska, Alicja Plachówna, Zuzanna Radzik, Claudia Snochowska-Gonzalez,
Joanna Tokarska-Bakir, Kamila Tyniec, Aleksandra Wróblewska, Anna Zawadzka), a
następnie dyskusję, która odbędzie się 21 maja (wtorek) o g. 14 w sali 1.01, WZKW ASP, ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39. Z prof. Joanną Tokarską – Bakir na temat i wokół
problematyki filmu „Pseudo” rozmawiać będą dr Katarzyna Kasia, dr Luiza Nader i dr Joanna
Wawrzyniak.
Wielowątkowy film „Pseudo” to znakomity, a zarazem wyjątkowy przykład praktyki
artystyczno-badawczo-interwencyjnej. Praca oparta o krótkie wypowiedzi/wywiady z
kobietami, odnosi się m.in. do statusu kobiet w polu akademickim (zarówno naukowym, jak i
artystycznym), do roli praktyki badawczej/ artystycznej w procesie stawania się podmiotem
kobiecym, do różnego rodzaju modusów i natężenia przemocy zarówno strukturalnej, jak i
symbolicznej w kobiety wymierzanej. Film stawia również pytania czym jest wiedza,
poznanie, zaangażowanie na rzecz zmiany rzeczywistości, analizuje złożone relacje między
naukowymi a artystycznymi modi operandi, rozpatruje zarówno limity, jak i potencje ich
koalicji.
„Dziś filmy i grę z nadmiarem, jaki pozostaje po (wszelkim?) badaniu naukowym, nasz zespół
włączył do warsztatu. Przejęcie narzędzia wizualnego uświadomiło nam głębokie różnice w
stosunku badaczy i artystów wobec samej wizualności. Różnice te nie dotyczą tylko sposobu
użycia narzędzia - mają one charakter polityczny, a ich źródłem jest różnica przyjmowanych i
odrzucanych wartości. Uważamy, że warto kontynuować tę rozmowę, pytając, czym narzędzia
te są dla nas, czym dla was? Jakiego typu zaangażowanie jest w jednym i drugim przypadku
możliwe/konieczne, jakie zaś wykluczone? W jakie wstydy/zakazy/niemożliwości jesteśmy po
obu stronach uwikłani? Jakie kapitały symboliczne są w to zaangażowane? Co myślimy o
zmianie społecznej? Jakie mamy aspiracje, których zaś aspiracji unikamy?”
cytat z tekstu: K. Barańska, A. Plachówna, Z. Radzik, C. Snochowska-Gonzalez, J. Tokarska-Bakir, K. Tyniec,
A. Wróblewska, A. Zawadzka, Pseudo. (1) Emancypacja "stosowanych sztuk społecznych" (2008).
http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/teksty/4646
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