Róża Duda (ur.1993, Lublin)
Edukacja:
• Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 2013-2018
• Zürcher Hochschule der Künste, 2017-2018
• Universität für angewandte Kunst Wien, Transmediale Kunst, 2016-2017
Wystawy indywidualne:
2018
• Pokaz filmu Jestem synem górnika, Kino Lato w Gdańskiej Galerii Miejskiej >>
• Jestem synem górnika, Miesiąc Fotografii w Krakowie, budynek fabryki TELOS, pod
patronatem galerii Henryk >>
2016
• Obserwatorium, Video-galeria Małopolskiego Ogrodu Sztuki, Kraków
Wystawy zbiorowe:
2018
• Najlepsze Dyplomy ASP 2018, ASP Gdańsk, Zbrojownia Sztuki >>
• imMobilized, Fondation Hippocrène, Paryż >>
2017
• Jeszcze już bardzo, Galeria Szara Kamienica, Kraków >>
• Survival 15, „Rozwarstwienie”, były Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego >>
• Superreality, Akademie Galerie, Monachium
• Kopfkino, Dachauer Wasserturm, Dachau
• Jak jest? Galeria Labirynt, Lublin >>
2016
• Whoja Vu, Folx!, NEW JÖRG, Wiedeń
• 29th Lest Instants Video Festival, wystawa zbiorowa, Marsylia, Francja >>
• Nieobecność, wystawa zbiorowa, Galeria Labirynt, Lublin >>
• Post-90`s, wystawa zbiorowa, Muzeum Sztuki Współczesnej, Odessa, Ukraina
• Przegląd Sztuki Sejsmograf, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków >>
• Urodziny, wystawa zbiorowa, Galeria Władysława Hasiora, Zakopane
• Teatralność, wystawa zbiorowa, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdańsk >>
• Nuda, wystawa zbiorowa, Skład Długa, Kraków >>

Stypendia, nagrody, festiwale:
• KNAF - Nagroda im. Leszka Knaflewskiego dla młodych twórców, Galeria
Miejska Arsenał, Poznań, 2018, nominacja >>
• The Start Point Prize, The Brno House of Arts, 2018, nominacja >>
• Nagroda Krytyków, Najlepsze Dyplomy ASP 2018
• Wyróżnienie w konkursie Fundacji Grey House 2017
• X IN OUT Festival, CSW Łaźnia, Gdańsk 2016, wyróżnienie honorowe >>
• Młode Wilki 2017, nominacja
• XI IN OUT Festival, CSW Łaźnia, Gdańsk, udział w konkursie
• Limited Access Festival, Teheran, 2017 >>
• Stypendium Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego w 2017 roku
• Stypendium SEMP, Swiss Mobility Program w 2017 i 2018 roku

Jestem synem górnika

wideo, 30 min, 2018, zrealizowane we współpracy z Michałem Soją
Jestem synem górnika składa się z nagrań zatopionej kopalni na Dolnym Śląsku
oraz opuszczonego hotelu w Grecji. To wędrówka po zużytych przestrzeniach
obdarzonych nowym życiem, zainfekowanych wykwitami zbiorowej techno-podświadomości. Miejscach, które funkcjonują w inercji i postępującej entropii, jako
efekty uboczne akumulacji kapitału. Dają one jednak początek nowemu rodzajowi logiki. Pragnienia generują tam wybujałe struktury, nadające sens egzystencji, wyobrażone treści niewidzialnie przenikające się z rzeczywistymi. Widzialny
świat poddany jest zabiegom edytowania, czyszczenia, dodawania, odejmowania, strategii typowej dla zmieniających się obozów władzy tworzących swoją
wizję rzeczywistości.
Górnik zasilał rozwój technologiczny, pozostając zredukowanym do czystej
funkcji pracy, generował zysk na górze przez wydobycie tego, co na dole. Ale
kim tak naprawdę jest jego syn? Produktem jakiejś nowej świadomości, frankensteinowskim zlepkiem wyzysku i gorączki konsumpcji. Pozszywanym z kawałków historii i kulturowych kodów. Jest świadomością wrzuconą w sam środek
postapokaliptycznego krajobrazu, pustego i martwego.

„Tytułowy górnik jest nie tylko figurą retoryczną.
Owszem, tkwi niemo zapętlony w iście romantycznym anturażu, ale poza wszystkim jest też
umocowaniem całego projektu w proletariackiej spuściźnie i systemowych mechanizmach,
czyniących zeń swojego bohatera i ofiarę.”
Syn górnika i świt żywych trupów. „Jestem synem górnika” Michała
Soi i Róży Dudy, Anna Batko, Magazyn SZUM >>

Jestem synem górnika, kadr z filmu

Jestem synem górnika, kadr z filmu

Jestem synem górnika - widok ekspozycji

Jestem synem górnika - widok ekspozycji

„What does a miner have in common with a zombie? What is the link
between Dracula and capital? What
does it mean to be a privileged or
an unpriviliged member of society?
What kind of communication describes these positions?”
Tzvetnik - Contemporary Art Magazine >>

Jestem synem górnika - widok ekspozycji

Ladies and Gentlemen!

wideo, 6 min, 2017, zrealizowane we współpracy z Michałem Soją
Wideo przedstawia robotnika budowlanego przemienionego w zombie, przemawiającego nad wodospadem. Bohater inspirowany jest postacią Mynheera
Peeperkorna z Czarodziejskiej Góry Thomasa Manna, w jego przedśmiertnej
przemowie, zagłuszonej przez huk wodospadu.
Jakiż dziwny człowiek! Nie mógł przecież sam słyszeć swego głosu, a tym bardziej inni nie mogli rozumieć ani słowa z tego, co chciał powiedzieć.[...] Wszyscy
byli pewni, że niebawem zaprzestanie tego bezcelowego mówienia, i patrzyli
nań uśmiechając się z zakłopotaniem, ale on przemawiał dalej w huku pochłaniającym każde słowo, czyniąc lewą ręką sugestywne, wytworne gesty, które
zmuszały do uwagi.
Thomas Mann, Czarodziejska Góra (1924)
Tak samo Zombie jest niezrozumiały dla odbiorców a jego przemowa pozostaje
bez odpowiedzi. Powtarzając za Zombie Manifesto autorstwa Sarah Juliet Lauro i Karen Embry zombie to uprzedmiotowiony pracownik kapitalizmu, to przerażające ciało, nienasycony konsument. To post-człowiek zawieszony między
chorobą i zdrowiem, niewolnictwem a wyzwoleniem, między życiem a śmiercią.
Wskutek swojego niezdefiniowanego statusu ontologicznego stanowi analogię
do współczesnych relacji ekonomicznych, niejednoznaczności granicy między
wyzyskiwanymi a wyzyskującymi.
Figura Zombie zatem przeistacza się z początkowej, haitańskiej reprezentacji
pracującego, uprzedmiotowionego, niewolniczego ciała w kapitalistycznego
pracownika, ale również konsumenta, schwytanego w pułapkę ideologicznej,
romantycznej, pseudo-indywidualistycznej konstrukcji, która zapewnia działanie
wilczego systemu. Otoczenie typowe dla romantycznych obrazów stanowi odbicie wewnętrznego świata przedstawianych postaci, podkreśla ich indywidualność i tragiczny los. Zombie jest jednak negacją romantycznej podmiotowości.
Nie ma przecież uczuć, a jedynie żądze. Jego głód nigdy nie ustaje. Nie ma
świadomości, nie jest indywidualne, każdy ruch podporządkowany jest animującej go sile, rozprzestrzenianiu swojego stanu, jest jednocześnie sobą i częścią
hordy. Zombie nie stoi nad wodospadem. Zombie nie ma prawa głosu.

Jestem synem górnika - widok ekspozycji

„The eponymous disillusioned miner’s son is doomed to exploitation
and consumerism, stuck in limbo
somewhere between major historic
upheavals and political disputes.
He no longer hopes for the better
future.”
Michalina Sablik, Contemporary Lynx >>

Jestem synem górnika - widok ekspozycji

Dialectic of Fear
grafika 3d, 2018

Seria grafik cyfrowych naśladujących pamiątkowe zdjęcia zrobione przez turystów aby udokumentować ich
obecność w takich miejscach jak szczyt góry czy las tropikalny. Zdjęcia te jednak w miejscu ludzi lokują monstra charakterystyczne dla różnych epok historycznych. Potwory pojawiały się w obliczu zachodzących przemian, wyrażały społeczne lęki i pragnienia. Niektóre z nich nawet konstruowały dialektyczną parę opozycji,
w odczytaniu Franco Morettiego Dracula Brama Stokera wyrażał kapitał, w czasie gdy potwór Frankensteina
wyrażał rodzący się proletariat. Pozujący w idyllicznych, malowniczych okolicznościach, stają się wyrazem
nadziei na pojednanie generowanych przez postęp potworności z naturą.

Jestem synem górnika - widok ekspozycji

bez tytułu, grafika cyfrowa, 300 x 150 cm, 2018

„Prace Dudy to nie tylko przedziwna mieszanka estetyk,
ale i przewrotna gra w niemożliwe spotkania: potworów
o wieloletniej tradycji, uosabiających ludzkie lęki, i egzotycznych krajobrazów, wyrażających pragnienia i afekty.”
Syn górnika i świt żywych trupów. „Jestem
synem górnika” Michała Soi i Róży Dudy,
Anna Batko, Magazyn SZUM >>

bez tytułu, grafika cyfrowa, 150 x 150 cm, 2018

Jestem synem górnika - widok ekspozycji

Personal Attention
Video, 8:00 min, 2016

Dominacja urządzeń w życiu codziennym jest nieunikniona. Z jednej strony nie rozumiemy funkcjonowania
lodówki, pralki czy radioodbiornika, z drugiej zaś bezbłędnie się nimi posługujemy. Zależność ta jest dla życia
współczesnego człowieka bardzo charakterystyczna, warunkuje jego funkcjonowanie w nowym, zautomatyzowanym systemie. Jednocześnie związki między ludźmi a przedmiotami są coraz intymniejsze. Substytutem
relacji towarzyskich staje się radioodbiornik, a rozmowa w cztery oczy z pralką zastępuje wizytę u psychoterapeuty.

Kadr z filmu Personal Attention

Strukturalizm

Video, 3:00 min, 2016

Strukturalizm jest video-interpretacją wiersza Czasława Miłosza o tym samym
tytule. Przywiązany do drzewa pies recytuje wiersz wyrażający wewnętrzny
sprzeciw wobec utraty sensu słów. W groteskowy sposób protestuje przeciwko
intelektualizmowi. Następuje karykaturalny rodzaj translacji prymitywnego języka psiego ujadania na wyszukany język poezji.

Widok ekspozycji, Teatralność, CSW Łaźnia, Gdańsk

Kadr z filmu Strukturalizm

Bez tytułu

wideoinstalacja, 2016, zrealizowane we współpracy z Michałem Soją

W kantorku o przeszklonych drzwiach artyści
postawili biały ekran, na który wyświetlali zapętlony film z mężczyzną wykonującym banalne czynności – chodzenie, siadanie i wstawanie z krzesła; mężczyzna na chwilę znikał.
Instalacja oglądana z perspektywy galerii
tworzyła iluzję obecności, domowej sytuacji,
która ma miejsce poza przestrzenią white
cube’u.
Michalina Sablik, Nuda w Krakowie, Magazyn O.pl >>

Widok ekspozycji, Nuda, Studencki Festiwal Sztuki, Kraków

Obserwatorium

video, 30:00 min, ptasie odchody na betonie, 2015

„Zaprzestaliśmy rozszyfrowywać obrazy, wyświetlamy na zewnątrz, w świat i świat staje się obrazowym uniwersum. Jak to ujął Vilem Flusser w swoich rozważaniach o języku: zapomnieliśmy, że obrazy miały pośredniczyć między nami a światem, ułatwiać nam orientację, miały być mapami, a stały się ekranami
niekończących się projekcji. Imaginacja została zastąpiona przez halucynację. Czy jesteśmy w stanie właściwie odczytać intencje autora? Kim on jest? Homo
ludens, tricksterem? Czyją projekcją są obrazy, z którymi jesteśmy konfrontowani? Czy to, co widzimy jest tym co chcemy widzieć czy tym, co możemy zobaczyć? Rozpoznawanie, identyfikowanie zakłada wcześniejszą wiedzę, już gotowe, ukształtowane wyobrażenie o rzeczy, co wiąże się z dużym ryzykiem. Być
może ktoś się z nami bawi, zwodzi nas, gra z naszą wyobraźnią, podsuwa fałszywe obrazy i prezentuje jako wiarygodne coś, co jest tylko złudzeniem, projekcją,
częścią magicznego uniwersum złożonego z obrazów-ekranów. „Niebo gwiaździste nade mną…” , a co pod stopami?”
Anna Bas, fragment tekstu do wystawy Obserwatorium w video-galerii Małopolskiego Ogrodu Sztuki

Kadr z video Obserwatorium

Cargo

Instalacja, odpady elektroniczne, 2015

Widok ekspozycji, Nuda, Studencki Festiwal Sztuki, Kraków

Widok ekspozycji, Nuda, Studencki Festiwal Sztuki, Kraków

