
Gnój, czyli rozkład obiegu sztuki  

Diana Lelonek w rozmowie z Tomkiem Pawłowskim Jarmołajewem  

wokół wystawy „Kompost” w Galerii Arsenał w Białymstoku 

 

 

Tomek Pawłowski Jarmołajew: Jak wyglądała praca nad wystawą „Kompost” i co się na nią składa?  

 

Diana Lelonek: Wystawa miała odbyć się w zeszłym roku, ale ze względu na pandemię jej termin był 

trzykrotnie przesuwany. Przez ten czas koncepcja mocno ewoluowała. Część pomysłów trzeba było 

odrzucić, bo wymagały na przykład dużej ilości pracy w terenie i spotkań z ludźmi, co nie było w pełni 

możliwe. To, jak wystawa wygląda ostatecznie, zaczęło się od filmu Formy przetrwania, który zreali-

zowałam podczas krótkiej rezydencji w Białymstoku latem zeszłego roku. Z niego wynikł z kolei zre-

alizowany jesienią film Kompost, od którego wziął się tytuł wystawy. Pokazuję również zdjęcie 

Wyjście ludzi z galerii, do którego pozowały osoby pracujące w Arsenale. To właściwie wszystkie 

moje prace na wystawie, natomiast główną jej częścią jest środowisko zbudowane z rzeczy znale-

zionych w magazynach galerii, pozostałości po produkcji i scenografiach innych wystaw, oraz kom-

postu i gruzu. Wystawa ma więc formułę postapokaliptycznego zaplecza instytucji. Istotna jest w niej 

scenografia i atmosfera – jakbyś wszedł do nieużywanego przez wiele lat, zasypanego piachem bu-

dynku galerii, gdzie te przedmioty zachowały się w szczątkowych formach, i nie wiesz, co jest sztuką, 

a co nie. To zdecydowanie wystawa do oglądania na żywo, jest bardzo sensualna i niedostosowana 

do trybu online. 

 

Otwarcie wystawy również odbyło się online, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy i kiedy galerie 

zostaną ponownie udostępnione zwiedzającym. Piętno, jakie pandemia odciska na całym polu 

sztuki, objawiające się w przesuniętych, odwołanych, zawieszonych lub przekształconych wysta-

wach i produkcjach, to duże wyzwanie dla artystek_ów i pracownic_ków instytucji. Jak ta sytuacja 

wpłynęła na ciebie i twoją twórczość? 

 

Na pewno to jest dość trudne, bo często masz wrażenie, że otwierasz wystawę fantomową. Normal-

na stała się niepewność, to, że nie możesz dobrze czegoś zaplanować. Teraz zdałam sobie sprawę, 

jak bardzo jestem przywiązana do tradycyjnej formuły tworzenia i prezentowania sztuki. Funkcjono-

wałam do tej pory od wystawy do wystawy, i jestem mocno wbita w schemat instytucjonalny i pro-

jektowy. Dlatego kiedy podczas pierwszego lockdownu wszyscy zaczęli produkować treści online, 

trudno było mi się przestawić. Nie chciało mi się tego robić. Zawsze wolałam rzeczy materialne, teraz 

trochę ciężko jest mi się odnaleźć w formule online. Męczę się. Męczyłam się też bez możliwości pra-

cy w terenie, z ludźmi – dlatego pomyślałam, że może to jest moment, kiedy zacznę tworzyć mniej. 

Bo to jest na dobrą sprawę przeniesienie tej samej formuły, tego samego sposobu działania i produk-

cji, tylko w inną przestrzeń i z innymi narzędziami. Pojawia się przy tym wiele pytań w ogóle o sens 

wystawiania w galeriach i robienia sztuki. Jakby to mogło ewoluować. Nawet jeżeli pandemia się 

skończy, te pytania pewnie ze mną pozostaną. 

 

Te pytania i wątpliwości mocno wybrzmiewają na wystawie, w najbardziej bezpośredni sposób  

w filmie Formy przetrwania. Skąd się wziął pomysł na tę pracę?  



Podczas pierwszego lockdownu dostawałam dużo maili o wystawach i wydarzeniach, w których 

miałam brać udział, ale zostały odwołane i przesunięte. Ciekawe było dla mnie to, że obieg produkcji 

i dystrybucji sztuki, w którym dotychczas uczestniczyliśmy, tak nagle się zatrzymał. Że tak szybko 

można zamknąć całą sztukę. Pojawia się wirus i cały ten system przestaje funkcjonować. Wychodząc 

od tego, zaczęłam sobie wyobrażać inne rzeczy, jakie mogą nas spotkać w przyszłości, jak na przykład 

konsekwencje kryzysu klimatycznego czy przemiany polityczne – i tego właśnie dotyczy film Formy 

przetrwania. Osią narracji jest zestaw opowiadań, które udają wspomniane maile o odwołanych  

i przesuniętych wystawach. Snuję w nich różne wizje tego, co mogłoby się wydarzyć, i wymyślam 

potencjalne scenariusze, w których przestrzenie wystawiennicze i instytucje sztuki w kryzysie, w ob-

liczu zamknięcia, zyskują nowe funkcje. W tym filmie muzea i galerie wykorzystane zostają w lepszy 

sposób niż na pokazywanie sztuki, np. oddano je na potrzeby uchodźców klimatycznych czy zostają 

przerobione na szklarnie lub ule. Z kolei osoby pracujące dotąd w instytucjach czują ulgę, że już nie 

muszą się troszczyć o granty, rozliczenia, aplikacje.  

 

W kolejnej pracy, fotografii Wyjście ludzi z galerii, pokazujesz efekt tego wyczerpania.  

 

To jest wizja ludzi – w których wcieliły się osoby pracujące w Galerii Arsenał, które pozowały do zdję-

cia – wychodzących z zagrzybiałej, nieużywanej od wielu lat galerii. W warstwie wizualnej praca na-

wiązuje do fotografii Zbigniewa Libery Wyjście ludzi z miast, prezentujących apokaliptyczne sceny. 

Tutaj ta dystopijna wizja przeniesiona jest w kontekst instytucji i dotyczy konkretnej sytuacji. 

 

Widzisz w tym zatrzymaniu i katastrofie jakąś szansę na zmianę?  

 

Tak, i dlatego odwołuję się do metafory kompostu jako stanu pomiędzy. Kompost, gnój powstaje 

poprzez zgromadzenie materii organicznej, która gnije, ulega rozkładowi i później przekształca się  

w nawóz. Staje się to dzięki pracy niezliczonej liczby organizmów: bakterii, grzybów, nicieni i innych. 

Dla mnie to zaczyn czegoś nowego. Na wystawie motyw kompostowania odnosi się do sytuacji, gdy 

ludzie przestają działać, przestają nadprodukować – i ten moment zawieszenia może być dobrą oka-

zją do przemyślenia naszych przeszłych i przyszłych poczynań, zastanowienia się, co dalej z tą nagro-

madzoną materią. Film Kompost jest właśnie o płynnym przepoczwarzaniu się w inną formę, w inną 

strukturę.  

 

Czym byłaby nowa struktura i nowe sposoby działania, które mogą się wyłonić i wyrosnąć na bazie 

tego kompostu?  

 

Wystawa nie daje na to jednej odpowiedzi, bo też nie wiem, jak przetworzyć cały system produkcji 

sztuki, żeby było inaczej. Mam pewne intuicje, fantazje i postulaty, w jakim kierunku moglibyśmy iść, 

ale czy to są realne alternatywy? To trochę tak, jakby się zastanawiać, co może być zamiast kapitaliz-

mu. Jedyne, co wiem na pewno, to to, że aby kompost stał się nawozem, coś musi się najpierw całko-

wicie rozłożyć. Ale rozkład nie jest tutaj tożsamy ze śmiercią, wręcz przeciwnie, gnojówka to materia 

pulsująca życiem. 
 


