
Anka Leśniak, performance „Weź szminkę...”, GS Wozownia, Toruń, 25.11.2017 

 

Wywiad z widzem nr 1: [K, 24 lata, Gdańsk] 

 

‒ Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło Twoją szczególną uwagę? Jeśli tak, co to było? 

 

‒ Spodobało mi się zwrócenie uwagi na fakt, jakby, że kobiety są niedoceniane i jak ważne jest, 

żeby jednak o tym mówić, prawda... Bo niby takie super-proste działanie, ale właśnie, wiele z tych 

osób napisało właśnie te słowa, które podała artystka. Na pierwszy rzut oka niby nie kojarzą się z 

kobietą, a powinny, prawda? 

 

‒ Dziękuję. 

 

Wywiad z widzem nr 2: [K, 27 lat, Poznań] 

 

‒ Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło Twoją szczególną uwagę? Jeśli tak, co to było? 

 

‒ Wydaje mi się, że było też wiele innych słów, które mogłyby określić właśnie kobietę jako 

bardziej dominującą istotę, których artystka nie napisała tam... Więc w jakimś sensie jest to 

nastawione ideologicznie na pewien efekt tego performance. 

 

‒ Dzięki. 

 

Wywiad z widzem nr 3: [K, 44 lata, Toruń] 

 

‒ Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło Twoją szczególną uwagę? Jeśli tak, co to było? 

 

‒ A ja powiem tak... właśnie moje pierwsze odczucie a propos tego, że... (yyy). Pytanie było, jakie 

pierwsze słowo kojarzy mi się z kobietą, tak (?). Z kobietą (yyy). I teraz, jeżeli pytamy o kobietę 

(akcent), czyli kobieta znaczy kobiecość. Moim zdaniem, tak. Czyli jakby o sedno kobiety... Nie 

pytamy..., bo geniusz jest przynależny, moim zdaniem, geniusz to już na przykład jest przynależny, 

jeżeli chodzi o takie jakby męskie cechy, nazwijmy to... Geniusz już przynależy pracy. Mężczyzny 

lub kobiety. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli mielibyśmy określić pierwszymi słowami, na przykład 

co nam się kojarzy... Bo, moim zdaniem, to jest takie trochę podchwytliwe to, co się tutaj stało. Że 

to pewna jakby manipulacja, oczywiście może zamierzona, może niezamierzona, ale moim 



zdaniem, kobieta to życie. Kobieta to, nie wiem, łono, to nowe dziecko, to się kojarzy z 

kobiecością. Jeżeli byśmy się zapytali: kobieta w pracy (?), to wtedy byśmy mogli odpowiedzieć 

np. że kojarzy nam się z pracowitością, z geniuszem, z mocą, z aktywnością i tak dalej. Tak samo 

mężczyzna. Pierwsze słowo, które mi się kojarzy, to na przykład, przypuśćmy siła, tak (?). Siła 

mięśni. I to jest pierwsze, co mi się kojarzy z mężczyzną. To jest pierwsze słowo, a dopiero później 

typu, nie wiem, np. geniusz, pieniądze i inne jakieś tam rzeczy, to mi się kojarzy już z jego 

aktywnością, mężczyzny... Z jakąś tam konkretną. Czyli tutaj już bym tego nie rozgraniczała 

między mężczyzną a kobietą, bo geniuszem może być i kobieta i mężczyzna. I takie jest moje 

zdanie, że oczywiście pewnie autorce chodziło o pokazanie tak jakby właśnie takich naszych 

utartych ścieżek myślowych. Ja to rozumiem, ale nie zgadzam się do końca, bo pytanie dla mnie 

było podchwytliwe. Kobiecość dla mnie to jest życie. Mężczyzna, męskość to jest dla mnie siła na 

przykład. I to są takie cechy biologiczne po prostu kobiety i mężczyzny, dla mnie osobiście. Także 

takie jest moje zdanie. (śmiech) Ale było to bardzo ciekawe. 

 

‒ Dziękuję Ci serdecznie. 

 

Wywiad z widzem nr 4: [M, 29 lat, Poznań] 

 

‒ Czy coś szczególnego się wydarzyło podczas performance, co wzbudziło Twoją szczególną 

uwagę? 

 

‒ Hmmm. To w sumie takie trochę niepokojące... No i w sumie nie potrafię tego nazwać jakoś... 

 

‒ A emocje? Może nazwiesz emocje? 

 

‒ No ja właśnie czułem niepokój. 

 

‒ Dziękuję Ci serdecznie. 

 

Wywiad z widzem nr 5: [K, 37 lat, Łódź] 

 

‒ Czy podczas przebiegu performance coś zwróciło Twoją szczególną uwagę? Jeśli tak, co to było? 

 

‒ W przypadku Anki, dokładnie to samo [co w przypadku Aleksandry Sojak-Borodo], tak, że jej 

działanie zwraca mi uwagę na coś czego, w jakimś tam sposób, nie dostrzegam. Ewentualnie te 



pytania, które były i te słowa, które się kojarzyły, sama zdałam sobie sprawę z tego, że bardziej 

przedmiotowo niż podmiotowo potraktowałam kobiety. I też te napisy, które widziałam, 

rzeczywiście prawdopodobnie nie było tam żadnego napisu, który powielił się z tym, co napisała 

Anka. Więc to jest to. I na samym końcu, nie wiem, czy wszyscy wyjęli tą pinezkę, czy nie, tak... 

Więc nagle się okazuje, że też... zaskoczyło mnie to, że w taki sposób Anka zwróciła uwagę na 

zupełnie inną kwestię. Nie kwestię kobiecości, czy identyfikowania się z kobietą, a na kwestie 

braku umiejętności pisania i czytania przez wiele kobiet na świecie. Więc tutaj to mnie uderzyło. 

 

‒ Rozumiem. Dziękuję Ci serdecznie. 


