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Z Dian¹ Fiedler rozmawia Jaromir Jedliñski

Spis prac
1. Pokój 610, pokój 609, 2012, widok ekspozycji w galerii
2. Pokój 610, pokój 609, 2012,
czarne pleksi, 2 × 80 cm x 189,6 cm
3. Pokój 610, pokój 609, 2012,
Lightjet C-type print, 2 × 80 cm x 189,6 cm
4. Pokój 609, pokój 610, 2012,
Lightjet C-type print, 2 × 80 cm x 189,6cm
5. Pokój 609, pokój 610, 2012,
czarne pleksi, 2 × 80 cm x 189,6 cm
6. Pokój 610, pokój 609, 2012, widok ekspozycji w galerii
7. bez tytu³u (rzeŸba, detal), 2012,
czarne pleksi 120 cm × 234,6 cm (widok ekspozycji w galerii)

Jaromir Jedliñski: Powiedzia³a Pani kiedyœ: „Interesuje mnie lêk”. Ja powiem teraz, ¿e intrygowaæ mog¹ Pani niepokoje.
Proszê powiedzieæ, jak ma siê stan wewnêtrzny wobec otoczenia; stan ducha wobec miejsca, w jakim przebywamy, albo
w odniesieniu do takiego, jakie wyobra¿amy? Rzec mo¿na, bowiem, ¿e przedstawia Pani w swoich pracach jakieœ wnêtrza –
nie-pokoje, a ¿e wyra¿a przy tym Pani swoje niepokoje.
Diana Fiedler: Poruszamy siê w ci¹g³ej interakcji z otoczeniem. Nasze organizmy i architektura dope³niaj¹ i definuj¹ siê
nawzajem. Zamieszkujemy miejsca i te miejsca zamieszkuj¹ w nas. Interesuje mnie, w jaki sposób architektura zawiera
i ³¹czy w sobie i fizyczne, i mentalne struktury, jak staje siê czêœci¹ jestestwa. Ci¹gle jesteœmy œwiadkami konstruowania,
destrukcji, ³atania, przeobra¿ania siê miejsc. Gdzieœ w tym odczuwa siê obecnoœæ systemu i materializacjê czasu. Gordon
Matta-Clark powiedzia³ w jednym z wywiadów, ¿e wszyscy ¿yjemy jako warstwa skóry budynków, w których mieszkamy.
Frapuje mnie ta myœl o ¿yj¹cych warstwach architektury, o niejednoznacznoœci powierzchni, jej kinestetycznej naturze.
Moje prace s¹ prób¹ tworzenia przestrzeni, w których to¿samoœæ i architektura wzajemnie siê asymiluj¹.
Jaromir Jedliñski: Dlaczego tak poci¹ga Pani¹ roztrz¹sanie stosunku pomiêdzy wnêtrzem a zewnêtrzem, doprowadzanie
tego opozycyjnego (z pozoru jedynie, jak Pani zdaje siê sugerowaæ) stosunku a¿ do swoistej zamiennoœci tego,
co wewn¹trz wzglêdem tego, co na zewn¹trz?
Diana Fiedler: Jak Pan zauwa¿y³ w moich pracach nie szukam opozycji wnêtrza wobec zewnêtrza i odwrotnie. Interesuje
mnie przenikanie siê tych przestrzeni, ich ewolucja. Dla mnie œciany w moich pracach, mog¹ stawaæ siê wnêtrzem g³owy,
a emocje œcian¹. Byæ mo¿e ma to te¿ zwi¹zek z ambiwalencj¹ przestrzeni, które mnie interesuj¹, które s¹ rodzajem
nie-miejsc, znajomych i obcych.
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Jaromir Jedliñski: Napisa³a Pani gdzieœ: „Ciekawi mnie ten moment, kiedy odnosi siê wra¿enie, ¿e umys³ zaczyna dzia³aæ

tej samej sieci, lecz w Polsce. Fakt ten sprawi³, ¿e pojawi³y siê nowe myœli odnoœnie tej pracy. Kontekst Wschodniej

haptycznie … , kiedy w ciemnoœci oczy ‘po omacku’ szukaj¹ równowagi”. Czy mo¿e Pani objaœniæ to frapuj¹ce zdanie,

Europy, która przechodzi pewne dramatyczne zmiany, adaptuj¹c zachodnie marzenia kapitalizmu, wydaje siê teraz dla mnie

które dla mnie ma nie w pe³ni jednoznaczn¹ wymowê? A myœlê przy tym, ¿e mo¿e to dodatkowo objaœniæ wczeœniejsze

fundamentalny. Ciekawi mnie „fornir”, powierzchnia tych przestrzeni, ludzi i ideologii. Przychodz¹ mi na myœl s³owa

nasze rozwa¿ania.

Davida Lyncha, który wierzy, ¿e jeœli zaczniesz drapaæ po powierzchni którejkolwiek utopii, oka¿e siê, ¿e roi siê pod ni¹

Diana Fiedler: Dla mnie ta myœl te¿ nie ma jednoznacznego sensu i tak wolê. Pojawi³a siê w odniesieniu do konkretnych

od czerwonych mrówek – a mówi on to, maj¹c na myœli marzenia Ameryki w latach piêædziesi¹tych, w których dorasta³.

prac, w których zastanawiam siê, co dzieje siê z nami, zamkniêtymi wewn¹trz struktury, co dzieje siê z nami w konfrontacji

O Lynchu pomyœla³am równie¿ odnoœnie kinematograficznego charakteru tych przestrzeni, lamp, koloru, œwiat³a. Decyzja

z w³asnym lêkiem. Jak dalece modeluj¹ce nas bodŸce wp³ywaj¹ na nasze rozumienie siebie. Chcia³abym aby moje prace

o zrobieniu fotografii w kinematograficzny sposób wyniknê³a ca³kowicie z tych przestrzeni.

móc postrzegaæ równie¿ ca³ym sob¹, „czuciowo”. Szczególnie interesuj¹ mnie prace, z których przestrzeniami mogê siê

Jaromir Jedliñski: Gdy idzie o medium, jakim g³ównie w ostatnim czasie Pani siê pos³uguje to jest to fotografia. Pokazuje

integrowaæ. Dlatego ogromnie bliscy s¹ mi artyœci tacy jak Richard Serra i Bruce Nauman.

Pani fotogramy i ca³e uk³ady albo instalacje fotograficzne. Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e tym, co Pani¹ zajmuje s¹ prace

Jaromir Jedliñski: Ponad cztery lata temu prezentowaliœmy w Galerii Foksal Pani realizacjê Double, potem rozpatrywaæ

fotograficzne, które „transformuj¹” œwiat widzialny?

zaczê³a Pani sprawy, które unaocznione zosta³y w pracy Pokój 610, pokój 609 prezentowanej aktualnie w Galerii

Diana Fiedler: Tak, moje prace fotograficzne „transformuj¹” œwiat widzialny. Dla mnie nie s¹ to prace tylko do ogl¹dania,

Muzalewska, te dwie grupy prac wydaj¹ siê sobie wtórowaæ …

ich fizyczny aspekt jest bardzo wa¿ny. Ich rozmiar i wspó³granie z przestrzeni¹, w której siê znalaz³y nie s¹ przypadkowe.

Diana Fiedler: Pokój 610, pokój 609 jest kontynuacj¹ pracy Double, w której tak¿e u¿y³am instytucjonalnych,

Chcia³abym aby odzia³ywa³y w podobny sposób, jak dzia³a rzeŸba, któr¹ siê obchodzi, której doœwiadcza siê fizycznie.

standaryzowanych przestrzeni. Interesuje mnie anonimowoœæ przestrzeni, w której mo¿na tak¿e znikaæ, izoluj¹c siê

Jest czêœci¹ namacalnego œwiata. Odnoœnie fotografii, zawsze ma siê do czynienia z iluzj¹ obrazu, która odci¹ga od

od zewnêtrznego œwiata, rzeczywistoœci, a nawet od samego siebie. Fizyczn¹ cech¹ tej anonimowosci jest brak

rzeczywistoœci w fikcjê. Mnie interesuje przestrzeñ pomiêdzy tamtymi dwiema, pomiêdzy przestrzeni¹ fikcyjn¹ i realn¹,

charakteru, choæ odczucie nijakoœci buduje tak¿e rodzaj napiêcia. I ciê¿ar. Te obce przestrzenie – symuluj¹ce przytuln¹

psychiczn¹ i fizyczn¹.

atmosferê – s¹ przejœciowymi i pustymi nie-miejscami, w których mo¿na utkn¹æ. Praca ta zaczê³a powstawaæ, kiedy

Fotografia jest tylko jednym z mediów, których u¿ywam. Zajmujê siê rzeŸb¹, rysunkami i pracami wideo. Wybór narzêdzia

mieszka³am w Londynie. Nie mog¹c otrzymaæ zgody na zrobienie fotografii w londyñskim hotelu, zrobi³am je w hotelu

i œwiadomoœæ przestrzeni, dla której powstaje praca, s¹ dla mnie bardzo istotne.
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Jaromir Jedliñski: W jaki sposób Pani praca ³¹czy siê z Pani codziennym ¿yciem?

Biografia

Diana Fiedler: Na pocz¹tku nie ca³kiem wiem, o czym jest moja praca. Nie jestem zainteresowana szukaniem pomys³ów
i ilustrowaniem ich. Pojawiaj¹ siê jakieœ punkty wyjœcia; pytania, myœli, odczucia, które przesuwaj¹ siê w jedn¹,

Diana Fiedler urodzi³a siê 10 lutego 1976 roku w Górze

lub w drug¹ stronê. Pod¹¿am za nimi i lubiê ten moment, kiedy poprzez doœwiadczenie i rozwój, pewne rzeczy staj¹ siê
dla mnie bardziej klarowne, chocia¿ nie jestem pewna ¿adnego koñcowego znaczenia ¿adnej z moich prac.
Kiedyœ ³¹czy³am moje prace z codziennym ¿yciem, grzeba³am w zainteresowaniach, zastanawia³am siê co mogê zrobiæ
i wymyœla³am prace. Teraz nie ³¹czê, bo s¹ one zwyczajnie moim codziennym doœwiadczeniem, w tym czasie i w tych
realiach; œwietnym i beznadziejnym, entuzjastycznym i pozbawionym entuzjazmu, pe³nym i pustym, i d³ugo by jeszcze
wymieniaæ.
w Poznaniu, we wrzeœniu 2012 roku
©2012 by Diana Fiedler & Jaromir Jedliñski

Studia
Royal College of Art
Master of Arts in Fine Art (Photography)
paŸdziernik 2008 – czerwiec 2010, Londyn
Akademia Sztuk Piêknych w Poznaniu
Magister Sztuki w zakresie grafiki warsztatowej i rysunku
paŸdziernik 2000 – czerwiec 2002, Poznañ
Akademia Sztuk Piêknych w Poznaniu
Magister Sztuki w zakresie wychowania plastycznego
paŸdziernik 1995 – wrzesieñ 2000, Poznañ
Zatrudnienie
Pedagog w Pracowni Rysunku
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu od paŸdziernika 2002

Wybrane wystawy
Indywidualne

Grupowe

2012
Dys-lokacje, Galeria Oko i Ucho, Poznañ
2008
Double, Galeria Foksal, Warszawa

2010
Wariacje, wraz z Marik¹ Lehmann, w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu NASZ CHOPIN 10/30 INSPIRACJE, Kalisz,
Bez Wyt³umaczenia / No Explanation, Galeria Miejska Arsena³, Poznañ,
Show ONE, Royal College of Art, Londyn

2006
Pauza, Galeria Rotunda, Poznañ,
Puls, Galeria Aneks, Poznañ

2009
RCA Secret 2009, Gulbenkian Galleries, Royal College of Art, Londyn,
Battle of Ideas, Royal College of Art, Londyn

2005
2500<–>7000+, Galeria Muzalewska, Poznañ

2008
RCA Secret 2008, Gulbenkian Galleries, Royal College of Art, Londyn

2003
Przypisy, Galeria Naprzeciw, Poznañ

2006
151206, Galeria Oko i Ucho, Poznañ
2005
Targi Sztuki, Art Poznañ
2004
Kolekcja ASP w Poznaniu, ASP Poznañ,
Czytanie Przestrzeni, Galerie Plastyfikatory, Luboñ

2003
Oder/Odra, 2yk Galerie, Berlin; Oder/Odra, Galeria Amfilada, Szczecin
Oder/Odra, Kunst Bauwerk/Tabakfabrik, Vierraden

Inne fakty:
Prowadzi³a – wespó³ z Miko³ajem Poliñskim – Galeriê Aneks w Poznaniu, 2006–2008
Stypendium Royal College of Art, 2008
Stypendium Miasta Poznania, 2002
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