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Ma³gorzata Dawidek
Pages/Strony
Ma³gorzata Dawidek – artystka wizualna, historyczna sztuki. Absolwentka Malarstwa (1996-2001)
i Krytyki Artystycznej (1997-2002) w Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. W 2009 roku obroni³a
doktorat z historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 2015 roku prowadzi studia doktorskie na Slade School of Fine Art / UCL w Londynie.
W swojej pracy artystycznej Ma³gorzata Dawidek skupia siê na studiowaniu konfliktu pomiêdzy
cielesnoœci¹ a jêzykiem dyskursywnym. Artystka czyta cia³o jako formê tekstow¹, repozytorium
pamiêci indywidualnej i zbiorowej, antologiê fizycznych i emocjonalnych doœwiadczeñ.
Analizuje kwestie zwi¹zane ze œwiadomoœci¹ jêzykow¹, barierami i mo¿liwoœciami jêzyka.
Interesuj¹ j¹ ograniczenia tych dwóch bytów – skrajne stany cielesnoœci i zderzona
z nimi potrzeba komunikacji werbalnej. W swojej praktyce artystka ³¹czy ró¿ne media –
tekst, rysunek, malarstwo, video, performance i fotografiê.
Ma³gorzata Dawidek jest tak¿e badaczk¹ literatury alternatywnej, autork¹ artyku³ów
i ksi¹¿ek na temat tekstu wizualnego, m.in. Odprysk poezji (Kraków 2012),
Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 (Kraków-Wroc³aw-Warszawa 2012).
Stypendystka m. in. The Pollock-Krasner Foundation (2004-2005), Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2010) oraz M³oda Polska (2012). Laureatka
nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepsz¹ pracê doktorsk¹ z dziedzin
o kulturze (2010). W 2016 roku zosta³a nominowana do nagrody
Jerwood Drawing Prize przyznawanej przez brytyjsk¹ Jerwood Visual
Arts Foundation. Mieszka i pracuje w Londynie.
www.dawidek.art.pl

Idea wystawy Pages/Strony skupiona jest
wokó³ problematyki cia³a jako formy tekstowej,
relacji tych dwóch bytów, mo¿liwoœci
ich wzajemnych przek³adów,
uleg³oœci i oporu wobec siebie.
Na pokazie w Galerii Muzalewska prezentowane s¹ dwie serie prac
powstaj¹cych od 2015 roku. Pierwsza to Repository, zbiór rysunków
tekstowych – stanowi on rodzaj otwartego archiwum notatek
i codziennych zapisków przyjmuj¹cych formê usystematyzowanych diagramów
lub nieczytelnych palimpsestów. Na drug¹ czêœæ ekspozycji sk³ada siê
wybór prac pochodz¹cych z fotograficznego cyklu Body Texts.
To próby przet³umaczenia cielesnoœci na jêzyk dyskursywny,
intymne portrety cia³a pokrytego tekstem i mierz¹cego siê
z oddaniem poprzez s³owa swoich stanów.
W jêzyku polskim termin „strona” mo¿e byæ rozumiany jako miejsce notacji,
karta ksi¹¿ki, powierzchnia dowolnego obiektu, ale te¿ jako k¹t postrzegania,
cecha wyró¿niaj¹ca, przeciwne stanowisko przyjête podczas dyskusji,
czy wreszcie jako okreœlenie kierunku lub regionu.
Tytu³ wystawy Pages/Strony nawi¹zuje zatem zarówno do kolejnych stronic rysunkowych
esejów, narracji cia³a rejestrowanego jêzykowo i fotograficznie z ró¿nych perspektyw,
jak i do wielostronnego, kompleksowego charakteru samej kwestii cielesnoœci
skonfliktowanej z jêzykiem.
Ma³gorzata Dawidek

