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Barbara Yoshida
80 portretów/80 portraits
Z wielką satysfakcją gościmy w Muzeum Narodowym w Gdańsku wystawę Barbary Yoshidy 80 portretów. To projekt klasyczny w formie – cykl czarno-białych
potretów fotograficznych – a jednocześnie głęboki w swojej wymowie. Dlaczego wyjątkowy? Bo jego autorka dokonała nietypowego dla artysty symbolicznego gestu dedykacji swojej sztuki innym artystom, a ściślej – kobietom artystkom. Poświęcając dwadzieścia lat na tworzenie portretu twórczych kobiet, oddała
im hołd i zarazem stworzyła panteon, którego nigdy wcześniej nie miały. Nie było go przecież w historii żadnego kraju w wymiarze artystycznym, naukowym,
socjalnym ani religijnym I choć piedestał nadal zajęty jest w większości przez drugą płeć, to dzięki wspólnemu silnemu głosowi kobiet nauki, pisarek, filozofek
i artystek, dialog prowadzony z mężczyznami stopniowo się rozwija. Udział w tej równoprawnej rozmowie możliwy jest wówczas, gdy żadna ze stron nie jest
uprzywilejowana, nie przeważa liczebnie, a debata toczy się od poziomu podstawowej edukacji aż do instytucji wyznaczających standardy kultury narodowej.
Gdańska Galeria Fotografii, dział Muzeum Narodowego w Gdańsku, przyłączyła się do tej debaty w 2009 roku kontynuowanym do dziś cyklem wystaw pod
wspólną nazwą Feminoteka. Cykl z założenia obejmuje prezentacje międzynarodowe, włączające instytucję muzeum w dyskurs na temat miejsca i pozycji
kobiet artystek we współczesnym świecie. Dobór artystek podyktowany jest ich wybitnymi osiągnięciami, ale i determinacją w realizowaniu autonomicznych
tematów twórczości takich jak: płeć społeczna, przestrzeń prywatna i publiczna, konflikt między płciami, dyskryminacja i izolacja, tożsamość społecznokulturowa, seksualność, skłonność do autoterapii.
80 portretów Barbary Yoshidy, dziesiąta wystawa w tym cyklu, wspaniale podsumowuje dotychczasowe prezentacje. Jako zbiór znakomitych, pogłębionych psychologicznie portretów fotograficznych, a zarazem przegląd feministycznej historii sztuki pozwala na wypracowanie wspólnego
z publicznością języka problematyki kobiecej w szerszej niż artystyczna perspektywie.
It is our great pleasure to open an exhibition of 80 portraits by Barbara Yoshida in the National Museum in Gdańsk. The project is both classical in its form (black-and-white photography) and deeply insightful. Why exceptional? Because the author has made an uncommon gesture for an
artist: she symbolically dedicated her art to other artists – or, more specifically in this case, to other women artists. It took Barbara Yoshida twenty
years to create a collective portrait of women artists, and by this work she has paid them a tribute and also established a pantheon, so far non-existent.
A pantheon of women artists has never functioned in the history of any country, in any of the aspects: artistic, scientific, social or religious.
And though the pedestal remains occupied by the other sex, the powerful voice of women of science, literature, philosophy and art continues to develop a
dialogue with men. The participation in this equitable discussion is only possible if neither of the sides is left underprivileged or outnumbered, and the debate
is run beginning with the elementary level of education up to the institutions constituting standards of national culture. The Gdańsk Gallery of Photography, a
department of the National Museum in Gdańsk, joined the debate in 2009 by launching an exhibition series called Feminoteka. Its programme includes international presentations which incorporate museum as an institution into the discourse about the place and status of women artists in contemporary world. The
selection is made according to the quality of artistic achievement as well as the determination to work on autonomous artistic themes such as: gender, private
and public space, conflict between sexes, discrimination and isolation, social-cultural identity, sexuality, tendency for autotherapy.
Barbara Yoshida’s 80 portraits, the tenth exhibition within the series, sums up very aptly all the previous presentations. As a set of exquisite, psychologically insightful portraits and a collection of feminist history of art, it allows for developing a common discourse with the public concerning women issues
which goes beyond purely artistic perspective.

Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Tłum. Karolina Koriat

Czy nadal nie ma Wielkich Artystek?
Wystawa 80 portretów – w kręgu kobiet sztuki
Wystawa 80 portretów zorganizowana w ramach projektu Uwaga! Kobiety prezentuje rozpoczęty w 1990 r. cykl klasycznych czarno-białych portretów kobiet artystek, autorstwa nowojorskiej fotografki Barbary Yoshidy. Choć fragment tego cyklu był pokazywany w 1992 r. w nowojorskim A/C Project Room,
to w pełnym kształcie projekt gdański jest światową i polską premierą.
Inspiracją do stworzenia wystawy stał się wydany w 1971 r. esej Lindy Nochlin Dlaczego nie było wielkich artystek?, w którym autorka stwierdza, że świat
sztuki jest odbiciem systemu patriarchalnego i od zawsze dyskryminował kobiety. Czy zatem artykuł Nochlin na zawsze określił sytuację kobiet w sztuce? Nawet jeśli
w przeszłości nie było wielkich artystek, czy oznacza to, że nadal ich nie ma i nie będzie?
Podjęty w drugiej poł. XVIII w. przez Kanta i Rousseau dyskurs na temat odmiennej i determinującej natury kobiecej i męskiej zapoczątkował rozważania
myślicieli i teoretyków prowadzone przez kolejne stulecia. W świetle poglądów o bierności i słabości płci żeńskiej niemiecki naukowiec J.H. Meyer postulował, by
ograniczyć kobietom dostęp do uczelni artystycznych oraz wyznaczył zakres podejmowanych przez nie tematów w sztuce. Na bazie tych poglądów utrwalone zostało
przekonanie, że kobieta powinna raczej pretendować do bycia muzą artysty niż aspirować do bycia artystką. Tradycyjnie z lekceważeniem odnoszono się do artystycznych działań kobiet jako tych, których przeznaczeniem jest bycie żoną i matką, a ich praca twórcza jest raczej „epizodem artystycznym”. Zainteresowanie sztuką
kobiet, zwłaszcza tych urodziwych, mogło być wręcz uznane za niestosowne i dwuznaczne. Talent artystek rozstrzygany był więc w kategoriach ich urody. Przez wieki
kobiety były wyłącznie modelkami, tematami, obiektami służącymi do rozwijania talentu artystów mężczyzn. Nawet jeśli były uzdolnione i tworzyły, nie miały prawa
głosu w sztuce, dlatego do historii przechodzili tak zwani mistrzowie, jako wielcy malarze i rzeźbiarze.
Wiek XIX, a szczególnie okres wiktoriański jeszcze pogłębił problem podporządkowania i predestynacji kobiet. I choć J.S. Mill w książce Poddaństwo kobiet podkreślał, że kobiety posiadają jednakowy potencjał intelektualny jak mężczyźni, mają prawo do edukacji oraz pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturalnym, niewiele się zmieniało. Na początku XX w. ruch sufrażystek wywalczył dostęp do powszechnej edukacji i praw społecznych, w tym wyborczych,
w większości krajów Europy (w Polsce od 1918 r.) i w Ameryce Północnej. Przemiany kulturowe w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 60. i 70. XX w. i publikacje m.in. takich książek, jak: Mistyka kobiecości Betty Friedan (1963 r.) czy Polityka płciowa Kate Millett (1969 r.), pozwoliły kobietom na określenie swojej pozycji
i potrzeb w szeroko pojętym życiu publicznym i prywatnym. Wzrastająca fala feminizmu była niczym innym jak sprzeciwem wobec ówczesnego modelu życia kobiet
i pomijania ich praw w wielu kwestiach życia publicznego. Amerykanki w latach 50. żyły w przekonaniu, że jedyną formą spełnienia jest dom i rodzina, lecz kiedy
dzieci już się usamodzielniły, matki i żony zaczęły odczuwać frustrację i pustkę. Kobiety tamtej dekady poświęcone ognisku domowemu po latach zrozumiały, że
niczego nie dokonały i nie zarezerwowały dla siebie własnej przestrzeni, w której mogłyby realizować swoje pasje i zainteresowania. Funkcjonujący ówcześnie system
i brak możliwości zatrudnienia nie sprzyjał kobietom. Aby ich głos został zauważony, musiał przybrać kształt ruchu społecznego, w formach bardzo dynamicznie
rozwijających się agitacji politycznych. Bez takiej postawy być może nie byłby możliwy postęp, a w konsekwencji zmiany prawne, które uwzględniały potrzeby kobiet.
Rewolucja obyczajowa lat 70., wyzwolenie kobiet i głoszone hasła wolnej miłości zmieniły skostniałą mentalność społeczeństwa amerykańskiego. Kobiety stały się
odważniejsze, pewne swoich potrzeb, które odtąd zdecydowanie akcentowały. Artystki wkroczyły na scenę sztuki i zaczęły eksplorować pola dotąd dla nich niedostępne.
Odwoływały się do swojej seksualności, używając do tego własnego ciała i przełamując społeczne tematy tabu. Sztuka związana z cielesnością, odważne performance
były głosem kobiet, które manifestowały swoją obecność w społeczeństwie i w obiegu artystycznym. Nareszcie one stały się podmiotem, a nie – przedmiotem sztuki.
Hannah Wilke podczas jednego ze swoich performance powiedziała:
Nasza uroda dopomagała mężczyznom przez stulecia w karierze. Byłyśmy anonimowym przedmiotem, oni – słynnymi mistrzami. Teraz koniec z tym – w moich pracach jestem
przedmiotem i artystą.
Prezentowane na wystawie 80 portretów zdjęcia przedstawiają portrety kobiet, które zajmują się różnymi dziedzinami sztuki, są to malarki, rzeźbiarki,
fotografki, performerki oraz artystki tworzące sztukę wideo. Większość sfotografowanych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale wśród nich znajdują
się również twórcze kobiety z regionów geograficznych o odmiennych tradycjach kulturowych, m.in. z krajów Afryki, Azji ( Japonii i Filipin) i Europy. Kolekcja obejmuje bohaterki przemian, które poprzez swoją sztukę były zaangażowane w debatę społeczną na temat wolności, tolerancji oraz równoprawności płci. W gronie sportretowanych znajdują się uznane na arenie międzynarodowej artystki: Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Elizabeth Murray, Kiki Smith, Nancy Spero, Carolee Schneemann,
Hannah Wilke, ale również mniej znane osobowości twórcze, zaproszone przez Barbarę Yoshidę do projektu podczas jej pobytów rezydencyjnych. Ważnym elementem
wystawy jest prezentacja dwóch wybitnych i znaczących dla polskiego feminizmu artystek: Marty Deskur oraz Alicji Żebrowskiej. Portrety te zostały wykonane w Krakowie, w maju bieżącego roku, podczas pierwszej wizyty Barbary Yoshidy w Polsce.
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Artystka stworzyła cykl portretów, odkrywając przed widzem prywatny świat niezwykłych kobiet. Niemal wszystkie fotografie zostały wykonane w przestrzeni
domów lub w pracowniach artystek, pokazując wewnętrzną, często izolowaną sferę pracy i kreacji. Na wielu fotografiach widoczne są akcesoria twórcze: płótna pokryte
farbą, rzeźby, fotografie, fragmenty często niedokończonych dzieł, ukazujących tym samym proces artystyczny. Dzięki temu widz staje się obserwatorem zaproszonym
do poznania prywatnej przestrzeni sportretowanej osoby. Sfotografowane kobiety są naturalne, nie przybierają sztucznych póz, ale przed obiektywem zajmują swoje
ulubione miejsca: fotel, parapet okna czy schody przed domem. Wszystkie artystki łączy coś wspólnego, w ich wzroku zawiera się wyjątkowa siła charakteru i talent,
który na stałe wpisał je do świata sztuki. Sportretowane to nie typy melancholijnej muzy, ale zdecydowane, pewne siebie i swojego potencjału twórczego postacie.
Wszystkie łączy podobna determinacja w osiąganiu celu, wola kreowania rzeczywistości, której same stały się elementem. Siła tych kobiet wynika z podjętego przez nie
wyzwania – trwania w indywidualnej drodze twórczej.
Wystawa jest punktem wyjścia do analizy udziału kobiet w życiu artystycznym oraz innych przestrzeniach życia publicznego. Mimo wywalczonych przez kolejne
fale feminizmu rozwiązań prawnych i przemian społecznych do dziś różne systemy polityczne i religijne pomijają prawa kobiet. Wydaje się, że temat dyskryminacji
i braku równych szans wymaga ponownego przywołania i dialogu. Dla podjęcia debaty należy określić własne miejsce i kontekst kulturowy, choć problem równouprawnienia jest przecież uniwersalny. Dopóki systemy instytucjonalne państw nie zaczną funkcjonować w dalekosiężnej perspektywie wychowawczej, poczynając od
funkcjonalnego systemu opieki dla najmłodszych, poprzez edukację do tolerancji i szacunku dla innego człowieka, w tym odmiennej płci, dopóty problem nie zostanie
rozwiązany. Rozwiązanie przyjdzie w momencie, gdy rządy świata uznają zmiany w sferze prywatnej jako politycznej i podejmą działania uwzględniające faktyczne
potrzeby kobiet. Wtedy te ostatnie przestaną rywalizować z mężczyznami, ale zajmą należne im miejsce obok nich, na tej samej linii startu, jak to ma miejsce w krajach
skandynawskich.
Nie przez przypadek wystawa 80 portretów jest częścią projektu Uwaga! Kobiety, który w formach warsztatowych i spotkaniach skłania do przeanalizowania
różnic między społeczną pozycją kobiet i mężczyzn. Nie chodzi tu o demonstracyjne narzucanie poglądów, lecz o pewną formę apelu społecznego o zdiagnozowanie
i przeformułowanie stereotypów w odniesieniu do wizerunków artystek. Użyte w tytule projektu słowo „uwaga” nie ma tu zabarwienia ostrzegawczego. Akcentuje raczej potrzebę koncentracji na kobietach, które dążą do wyrównania własnych szans. 80 portretów nie jest zatem tylko przedstawioną wizualnie historią kobiet artystek,
lecz ma szerszy kontekst – skłania do dyskusji na temat wolności kobiet w społeczeństwach, których mentalność nadal jest zniewolona stereotypami podziału na płeć
społeczną (gender), męską i żeńską. Skłania widzów do indywidualnej oceny: jakie przestrzenie życia są nadal zdominowane przez mężczyzn, czy możliwy jest otwarty
dialog społeczny ułatwiający kobietom większy udział w życiu publicznym, jakie są szanse dziś na połączenie aktywności zawodowej z macierzyństwem. Ekspozycją
zapraszam do dyskusji: Czy płeć determinuje role, które odgrywamy w życiu? Czym jest wolność kobiety i co ją określa? W moim przekonaniu wolność jest swobodą
wyboru, możliwością wybrania zadowalającej opcji. Tylko wtedy świat będzie równoprawny, kiedy każda płeć będzie stanowiła prawa dla samej siebie. Nie ma wolności
tam, gdzie kluczowe decyzje w życiu kobiet podejmują mężczyźni – i odwrotnie.
Dlaczego więc nie było „wielkich artystek”? Zapewne z powodu braku możliwości stanowienia kobiet o sobie. A jeśli „wielkich artystek” nie było, to czy nadal
ich nie ma? Odpowiedzią na to pytanie jest przedstawiona Państwu seria unikatowych, nieprezentowanych dotąd szerszej publiczności zdjęć wyjątkowych kobiet,
zajmujących się czymś równie wyjątkowym... sztuką po prostu.

Mariola Balińska
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Are There Still No Great Women Artists?
80 portraits: approaching women artists
80 portraits, an exhibition being a part of the Attention! Women project, is a series of classic black-and-white portraits of women artists, taken since 1990 by a New
York photographer Barbara Yoshida. A forerunner of the series was presented in 1992 in New York’s A/C Project Room, while the Gdansk show, now complete, is the
world and Poland premiere.
The idea of the exhibition was inspired by the classic Linda Nochlin essay published in 1971, Why Have There Been No Great Women Artists?, in which she concludes that the world of art reflects patriarchal system and as such has always discriminated women. Has Nochlin’s paper once and for all defined the situation of women?
Even if there were no great women artists in the past, does it necessarily mean that they will also be missing in the future?
The discourse taken up by Kant and Rousseau in the second half of the 18th century concerning the differing and determining female and male nature triggered
further reflections of thinkers and theorists in the following centuries. Taking for granted that passivity and weakness are inborn female traits, a German scientist J.H.
Meyer pleaded for restricting women’s access into artistic schools and presented a limited scope of artistic themes they would be allowed to work on. This stance helped
another assumption take root: that a woman should rather strive to become an artist’s muse than to become an artist herself. Women’s artistic activity was commonly
disdained, because their role was that of a wife and a mother, and their actual artistic output was considered an “artistic episode”. The interest women might take in
art, and beautiful women especially, could even be considered inappropriate and suspicious. The talent of female artists was judged according to their physical beauty.
Throughout centuries, women were but models, themes, objects used for the benefit of development of men’s artistic talents. Even if they were actually gifted and pursued art, women had no voice within the field and as a consequence, only men could make history as great masters of painting and sculpture.
The 19th century, and especially the Victorian era, augmented the problem of subordination and predestination of women. And even if J.S. Mill in his book The
Subjection of Women (1869) emphasised that women possess equal intellectual potential as men and have a right to education and full participation in social and cultural
life, the reality changed little. At the beginning of the 20th century, the suffragette movements succeeded to win the access to mass education and social rights, including
the right to vote, in majority of the European countries (in Poland since 1918) and in North America. Cultural transformations in the USA of the 1960s and 1970s and
books like Betty Friedan’s The Feminine Mystique (1963) or Kate Millett’s Sexual Politics (1970) helped women to define their position in public and private life. The
arising wave of feminism was nothing else than a rebellion against the then model of woman’s life and the overlooking of their rights in numerous issues of public life.
American women of the 1950s were made believe that the only road to fulfillment leads through home and family, but once their children reached self-sufficience and
left home, mothers and wives fell into frustration and emotional emptiness. Women of that decade, sacrificed on the altar of household and family needs, understood
after years that they have achieved nothing and missed the opportunity of creating their own space to pursue their passions and interests. The system back then and
lack of jobs for women did not favour their ambitions. In order to be heard, women’s postulates needed to be articulated by social movement, through dynamically
developing political agitation. Without such attitude, perhaps, no progress could take place, or legal changes which finally took women’s needs into account. The moral
revolution of the 1970s, women’s liberation and free love proclaimed changed the fossilised mentality of American society. Women became more courageous, confident
about their needs, now firmly articulated. Women artists entered the art scene and began to explore fields so far inaccessible for them. They referred to their sexuality,
using their own bodies and trespassing social taboos. Art involving corporeality and brave performances became the voice of women who manifested their presence in
society and artistic world. Finally, women have become the subject, and not the object, of art. Hannah Wilke said during one of her performances:
For centuries our beauty has helped men in their career. We were anonymous objects and they were the artists. Now this is the end- in my works I am the object and the artist
80 portraits are photographs of women who work within diverse genres of art. There are women painters, sculptors, photographers, performers and video artists. Most of the women portrayed are USA citizens, but there are also women artists from other cultural regions: African countries, Asia ( Japan and the Philippines)
and Europe. The collection includes key figures of the transformations who, were actively involved through their art in the social debate about freedom, tolerance and
gender equality. Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Elizabeth Murray, Kiki Smith, Nancy Spero, Carolee Schneemann, Hannah Wilke, as well as less known women artists,
were invited to the project and portrayed by Barbara Yoshida during her residencies. One significant fact is the participation of two renowned Polish feminist women
artists: Marta Deskur and Alicja Żebrowska. The portraits were taken in Cracow in May this year, during Barbara Yoshida’s first visit to Poland.
The artist created a collection of portraits which shows us the private world of exceptional women. Most of the pictures have been taken indoors, in artists’
homes or workrooms – the inner, often isolated space of work and creation. Numerous portraits involve artistic equipment: canvases covered with paint, sculptures,
photographs, pieces of unfinished works, thus revealing the phases of the creative process. Owing to that, the viewer is invited to take a look into the private space of
a portrayed person. The women act natural, they do not take artificial poses while occupying their favourite places in front of the camera: an armchair, a windowsill
or outdoor stairs. Those women artists seem somehow interconnected: their eyes emanate a unique internal power and talent which has opened them the door to the
6
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world of art. These women are no melancholic muses: they are determined, self-confident and visibly aware of their talent. They share a determination in pursuing their
goal, a will to shape the reality whose element they have become. The power of the women artists arises through the challenge of pursuing their individual creative path.
The exhibition provides a starting point for the analysis of the participation of women in the world of art and other fields of public life. In spite of the existence
of legal solutions and social transformations won by the subsequent waves of feminism, various political and religious systems still ignore women’s rights. It seems that
the issue of discrimination and lack of equal chances calls for a resume and a dialogue. In order to set up a debate, it is necessary to determine one’s place and cultural
context, even if the question of equality is a universal one. As long as the institutional systems of the countries fail to function in the long-term educational perspective, beginning with a functional system of children care, through education to tolerance and respect for another human being, opposite sex included, the problem will
not find a solution. The solution will arise once the international governments acknowledge the changes in private sphere as political and take action in respect of the
actual needs of women. The latter will then cease to attempt to outrival men and assume their due place beside them, at the same starting line, following the example
of Scandinavian countries.
It is not a coincidence that 80 portraits is a part of the Attention! Women project whose workshops and meetings are supposed to encourage to think about the
differences in social positions of women and men. It is not about imposing beliefs, it is rather about a social appeal for a diagnosis and reformulation of stereotypes in
reference to the pictures of women artists. The word “attention”, used in the title, does not stand for a warning. Instead, it emphasises the necessity of focusing on women
who fight for the equality of chances. 80 portraits is something more than a visual history of women artists as it possesses a broader context, encourages to discuss
women’s liberty within societies whose mentality is still stuck in the stereotypes of division between male or female gender. It calls the viewers to make a judgement for
themselves: Which spheres of life are still dominated by men, whether an open social dialogue enabling women a greater participation in public life is possible, what are
the present day’s chances of combining professional activities with motherhood. The exhibition is my invitation for you to discuss questions like: Does sex determine
roles we play in life? What is women’s freedom and what determines it? In my belief, “freedom” equals the freedom of choice, a chance to pick out a satisfying option.
The world will only be equal when each sex can constitute the rights for themselves. There is no freedom when key decisions in women’s life are taken by men, and – vice
versa.
Why, then, there have been no great women artists? Possibly because women have missed the opportunity to constitute themselves. Still, if there were no Great
Women Artists, is it true there are not any now? Let the answer be the collection of unique photographs of those exceptional women who have taken up an exceptional
occupation... simply: art.

Mariola Balińska
Translation – Karolina Koriat
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Rozpoczęłam projekt fotografowania artystek w październiku 1990 roku z zamiarem przedstawienia wspólnoty kobiet
zajmujących się sztuką. Zarówno decyzja o podjęciu tego tematu, jak i sam proces poznawania i portretowania kobiet, przyczyniły
się do stworzenia takiej społeczności. Do chwili obecnej sfotografowałam osiemdziesiąt sześć kobiet artystek, próbując utrwalić
ich cechy osobowości. Nadal panuje wiele błędnych wyobrażeń o kobietach pozujących do zdjęć, co wynika z tradycyjnego wzorca przedstawień żeńskich jako symbolicznych modelek lub muz. W mojej pracy ważne jest uchwycenie głębszych uczuć kobiet, emocji odzwierciedlonych w ich wyglądzie. Rzadko bowiem przedstawiano
nieskodyfikowane grupy artystek.
Wykonane przeze mnie portrety przedstawiają dużą i zróżnicowaną grupę kobiet. Artystki reprezentują wiele pokoleń, a w swoich pracach posługują się różnymi
technikami. Pochodzą z wielu krajów, m.in. Brazylii, Chin, dawnej Czechosłowacji, Filipin, Francji, Haiti, Irlandii, Japonii, Kanady, Kenii, Libanu, Niemiec, Nigerii,
Polski, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier i Włoch. Nie wyróżniałam i nie wartościowałam ich ze względu na rodzaj twórczości jaką się zajmują, sztuki „niskiej” (rzemiosła) czy „wysokiej”(sztuki piękne). Na przykład artystka Shona-Hah, Indianka z Ameryki Północnej, która posługiwała się technikami swoich przodków,
specjalizowała się w tworzeniu z koralików i skór, a także w rzeźbie, malarstwie i wyrobie lalek. Z kolei Sandra Fabara zajmowała się tworzeniem graffiti, posługując
się tagiem „Lady Pink”. Niektóre ze sfotografowanych artystek są bardzo znane, o innych słyszy się niewiele. Moim celem jest pokazanie, że wspólnota artystek nie jest
ograniczona pod względem geograficznym ani nie stanowi grupy elitarnej; przeciwnie – społeczność kobiet tworzących sztukę jest zjawiskiem bardzo uniwersalnym.
Kiedy spotykam się po raz pierwszy z artystką, którą chcę sportretować, zapewniam ją, że po skończonej sesji otrzyma ode mnie stykówki. Ona też wybiera
najlepsze zdjęcia, których mogę użyć. Zawsze wyjaśniam, że nie wykorzystam fotografii, które zostały odrzucone, i że artystki dostaną ode mnie odbitki wybranych
przez siebie zdjęć. Budowanie zaufania między fotografem a modelem wpływa na lepszą jakość zdjęć. Ważne jest też, by sfotografowane osoby mogły mieć wpływ na
publikację własnego wizerunku. Jedyną szansą na sfotografowanie Louise Bourgeois było zobowiązanie, że przekażę jej film po skończeniu zdjęć. Jej asystent oddał
kliszę do wywołania i zamówił odbitki. Następnie umówiłam się z nim na spotkanie, żeby omówić zrobione zdjęcia. Wspólnie zdecydowaliśmy, że wybierzemy to
zdjęcie, które zostało pokazane na gdańskiej wystawie a pozostałe asystent zatrzymał. Jednak nie stanowiło to dla mnie problemu, ponieważ prośba Louise nie odbiegała
aż tak bardzo od mojego podejścia.
Przed zrobieniem zdjęć zwykle proszę artystki, by zajęły miejsca na swoich ulubionych krzesłach. Rozmawiamy przez chwilę o ich pracy i życiu, dzięki czemu
stopniowo przyjmują naturalną pozę. Sama nigdy nie ustawiam ich do zdjęcia. Najważniejszą rzeczą jest ekspresja na twarzy modelki, wyraz twarzy, który ujawnia
prawdę. Naturalność i autentyczność portretu to sprawy na których zależy mi najbardziej.
Wiele lat temu zajmowałam się robieniem zdjęć sprzedawcom czosnku, jajek i kwiatów na straganach w Paryżu i każda osoba wydawała mi się interesująca.
Byłam wtedy nieświadoma, jak mogą się czuć osoby fotografowane. Niektórzy nie byli zadowoleni, że robię im zdjęcia, ale zupełnie się tym nie przejmowałam. Jednak
po pewnym czasie zaczęłam czuć dyskomfort z tego powodu i nie mogłam tego kontynuować. Jeśli przebywam w towarzystwie osób, które dobrze znam, nikt nie ma
nic przeciwko temu, żebym robiła im sytuacyjne zdjęcia. W przypadku nieznajomych, lepsze ujęcia zdarzają się wówczas, gdy modele zgadzają się na fotografowanie
i współpracują. Artystki, których fotografie znajdują się na wystawie, są zdumiewające – nawet te, których nie znałam, od razu zgodziły się wziąć udział w moim projekcie, zaprosiły mnie do domu lub studia i chętnie poświęciły mi trochę czasu.
Akceptuję zarówno wygląd kobiet, jak i same zdjęcia – są one fotograficznym zapisem atmosfery, natężenia światła i tego, co zdarzyło się w danym dniu. Element
przypadku jest częścią doświadczenia. Nigdy nie wiem z wyprzedzeniem, w jakim otoczeniu się znajdę. Czy naturalne oświetlenie wystarczy? Jak artystka zdecyduje
się ubrać? Czy wytrzyma bez mrugania oczami, jeśli czas ekspozycji będzie długi? Jest to istotne, ponieważ fotografuję tylko przy naturalnym świetle, z użyciem aparatu
wielkoformatowego, Wista 4x5” oraz obiektywu Nikon 150 mm.
Społeczeństwo często postrzega artystów jako outsiderów. Szczególnie artystki są mało znane, ponieważ ich twarze widuje się rzadziej niż twórców mężczyzn.
Uważam, że niektórzy nadal mają błędne wyobrażenie o wyglądzie kobiet tworzących sztukę. Chciałabym, żeby moje zdjęcia mówiły: „Potraktuj te kobiety poważnie,
ponieważ są inteligentne, utalentowane, silne i mają profesjonalne podejście”. Czułam się w obowiązku przedstawić społeczność artystek w prawdziwy, bezpośredni
sposób i jednocześnie z punktu widzenia uczestniczki tej grupy. W związku z tym, że sama zajmuję się sztuką, pomyślałam, że fotografowane kobiety poczują się w moim
towarzystwie bardziej odprężone i będą zachowywać się w naturalny dla siebie sposób. Na pewno też fakt, że jestem kobietą a nie mężczyzną, wpływał na atmosferę
każdej sesji.
Zamierzam kontynuować ten projekt i sfotografować co najmniej sto kobiet, ponieważ liczba artystek na całym świecie jest tak duża i trudna do określenia,
że mniejsza kolekcja zdjęć nie mogłaby należycie reprezentować wspólnoty artystek. Nadal będę portretowała artystki w każdym miejscu, gdzie odbędzie się wystawa
tego cyklu, tak aby kobiety biorące udział w tym projekcie mogły czuć dumę z powodu przynależności do tej samej społeczności artystek, której portrety prezentuję
w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
Barbara Yoshida, czerwiec 2010 r., Nowy Jork
Tłumaczenie – Justyna Nadolna
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When I began photographing women artists in October of 1990, my purpose was to depict a community of women artists, and
in the process, to help create that community.
To date, I have photographed eighty-six women. In each portrait I allow the artist to reveal a key aspect of her identity. There
continue to be many misconceptions about women as subjects, stemming from their having been traditionally depicted as models or muses. These photographs portray
the deeper sensibilities inherent in women’s self-representation. It is also uncommon to see women artists in a group that does not “tokenize” them.
These portraits represent a large and diverse group. The artists span several generations and work in a variety of styles. They come from various countries, including former Czechoslovakia, Lebanon, the Philippines, Poland, China, Haiti, Kenya, Ireland, the United States, Japan, Germany, Canada, France, Brazil, Hungary, Italy,
the Ukraine, and Nigeria. There are no distinctions in this exhibition between “high” and “low” art, fine art and craft. For example, Shona-Hah was a Native American
artist who worked in the same way her ancestors did, excelling at beadwork, skin sewing, carving, painting, and doll making. While working as a graffiti artist, Sandra
Fabara’s “tag” was Lady Pink. Included here are both famous women and those not well known. My intention is to show that this community of women artists is not a
geographic or elitist one, but has something more universal to do with being a woman making art.
When I first meet with someone to photograph her, I tell her that after the shoot I will show her the contact sheets and she can choose which images are OK for
me to use. And I’ll give her a print of the one she chooses for herself. Establishing a sense of trust will result in a better photo. And it’s important for all of us to control
the images of ourselves that go out into the world. The only way Louise Bourgeois would let me photograph her was if I agreed to hand over the film before leaving. Her
assistant had the film processed and contact sheets made, and I met with him later to discuss the photographs. We agreed that the image in this exhibition was the best.
He gave me that negative and kept the rest. That presented no problem for me, since Louise wasn’t asking anything that different from my own approach.
I usually ask the artists to sit in their favorite chairs. We talk about their work and lives for a while, and gradually they fall into natural poses. I never pose them.
The important thing is the expression on the face of the sitter - the way she reveals something about her that is true and genuine. Authenticity. That’s what I want more
than anything else.
When I was much younger, I photographed garlic sellers, egg sellers, and flower sellers in the Paris marketplace - everyone I saw was an interesting type. I was
oblivious to the feelings people had toward being photographed. Some of them were none too pleased, but I brazenly took what I wanted. Later, I was ashamed. I could
not continue to photograph that way. If I am among people I know well, and it is clear that they don’t mind my taking candid shots, that’s one thing. With strangers,
I find that I get a better picture if I have their consent and cooperation. The artists in this exhibition are amazing - even the ones I didn’t know agreed immediately to
being part of the project, invited me into their homes and studios, and graciously gave their time.
Just as I accept the women as they are, I accept the pictures as they are - they are a photographic testament to the atmosphere, the qualities of light, and the things
that happened on that particular day. The element of chance is part of the experience. I don’t know in advance what kind of environment I’ll find. Will there be enough
natural light? What will she choose to wear? Will she blink if the exposure is a long one because there’s very little light? I always shoot with only natural light. I use a
large format camera - a Wista 4 x 5 field camera with a Nikon 150 mm lens.
To the general public, artists are often seen as outsiders. Women artists are particularly unfamiliar, since they are relatively unseen, compared to male artists. So
I think some people still have a distorted idea of what women artists look like. I want a formal photograph to say, “Take these women seriously because they are intelligent, talented, strong and professional.” I feel compelled to depict a community of women artists in an honest, straightforward way and from an “insider” point of
view - because I’m also an artist, I think they are more inclined to relax and be themselves. And of course I know that it makes a difference if a woman is photographing
a woman or if a man is photographing a woman.
My goal has always been to photograph at least a hundred women, since I feel the number of women out there working is so large and unrecognized that it cannot truly be represented and given justice by fewer than this number. I will continue to photograph local artists from each community in which the project is exhibited,
so that women everywhere can feel the same pride in being part of this larger community of women artists as those whose portraits are on the walls of The National
Museum in Gdansk.

Barbara Yoshida, June 2010, New York
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