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Prasoreligia / Re-imaging Caravaggio

Obrazy, które maluję obecnie, zainspirowane są sztuką Caravaggia, objawiającą się na zdjęciach we
współczesnych gazetach, oraz fotografią prasową widoczną w jego obrazach.
Staram się uchwycić powinowactwo starych płócien i współczesnych zdjęć: z jednej strony „caravaggiowy” charakter przetwarzania obrazu w mediach, z drugiej – „medialny” charakter malarstwa
Caravaggia. Owo powinowactwo uwidacznia się z każdym nowym wydaniem albumu Caravaggia – i
z każdym nowym wydaniem porannego dziennika, przynoszącym dramatyczne zdjęcie prasowe na
pierwszej stronie.
Fascynują mnie reakcje ludzi, ich zachowania, emocje, gesty ciała w odpowiedzi na traumatyczne sytuacje. Studiuję ich przedstawienia – i w mediach, i w reprodukcjach malarstwa – odnajdując coraz
więcej uderzających podobieństw między nimi. W inscenizacji gestów i w dramaturgii ujęć wydarzeń czy akcji redaktorzy zdjęć New York Times’a zbliżają się
do malarstwa barokowego. Widać to zarówno w kompozycji zdjęć, jak i w nawiązaniach do religijnej tematyki obrazów i ich bibilijnych wątków.
W swoich obrazach staram się pokazać te wzajemne malarskie i medialne odniesienia, uchwycić związki, zbliżenia i przywłaszczenia.
Nowa seria moich obrazów to również moja nowa technika:
zaciemniania / zaczerniania / ukrywania / uwypuklania / zaznaczania / wskazywania / podkreślania / naświetlania / zakrywania / wtłaczania w ciemne tła /
wyciągania światłem.
Staram się połączyć dwie kontrastowe techniki, by pokazać dramatyczne związki
między teatralnością i traumatycznością obrazów Caravaggia, a często wstrząsającym obrazem dominującym we współczesnych mediach.
Moje wcześniejsze obrazy z serii IKONY CIERPIENIA / IKONY WOJNY łączyły metody malarstwa olejnego z bizantyjską metodą malowania i złocenia ikon oraz współczesną fotografią prasową. Była mi w tym pomocna znajomość technik malowania i kopiowania ikon – czym
się kiedyś profesjonalnie zajmowałam w moim rodzinnym mieście Częstochowie.
W najnowszym projekcie chcę połączyć dwie grupy obrazów: ZŁOTE IKONY i CZARNE OBRAZY,
aby zobaczyć, uwypuklić ich wspólne znaczenia i związki.
Obie te serie obrazów łączą odniesienia do fotografii z gazet. W jednych jak i w drugich postacie i sytuacje ze zdjęć zostały precyzyjnie wybrane. Są to prawdziwi ludzie, których widząc w codziennych
gazetach, powinniśmy widzieć z ich cierpieniem, często z agresją, bólem i wymownymi gestami ciała,
które zastygły w fotografii, tak często mylonej z wyidealizowanymi ikonami i obrazami.
To zagubiona prawdziwość ludzkich uczuć pomieszana ze sztuką, ideologią, religią, polityką, w imię
których – lub z powodu których – ludzie cierpią i giną.

Ewa Harabasz
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Pressreligion / Re-imaging Caravaggio

My recent paintings have been inspired by Caravaggio’s works, which manifest themselves in contemporary newspaper images, as well as press photography visible in his paintings.
What I am aiming at is an attempt to render the similarity between old canvas and contemporary
photos: on the one hand, we deal with transformation of images in the media done in what we can call
a Caravaggio-like manner, on the other hand, with a typically media-like character of his art. This
similarity is enhanced every time a new album with Caravaggio’s works is released and every time we
look at dramatic news and photos from the first pages of daily newspapers.
I am fascinated by artistic representations of human reactions, behavior, emotions,
bodily expressions, and gestures resulting from traumatic situations. I study these
artistic representations both in the media and in the reproductions of Caravaggio’s
paintings, and each time I discover more and more striking resemblance between
them. In the representation of gestures and dramatization of depicted events and
actions photo editors working for newspapers, such as the New York Times,
undeniably exploit the tradition of baroque paintings. This is evident both in the
composition of the photos and in the reference to the Biblical images and motifs.
In my paintings I try to show these mutual artistic and media references, to capture
this unique relationship, convergence and appropriation. The new collection of my
paintings also entails a new technique: shading / blackening / hiding /enhancing /
marking /pointing out / emphasizing / highlighting/ covering / putting into dark
background /exposing by means of light.
I try to combine two contrasting techniques in order to depict dramatic relationships
between theatricality and trauma of Caravaggio’s works and frequently distressing
images dominating in the contemporary media.
In my previous works from the collection The Icons of Suffering / The Icons of War I combined the
techniques of oil painting, Byzantine painting and gilding icons, as well as contemporary press
photography. In these works I drew on my professional experience of icon painting and copying, which
used to be my basic occupation when I was living in my hometown Częstochowa.
My latest project aims at combining two groups of pictures: GOLD ICONS and BLACK PAINTINGS
in order to show and enhance their mutual meanings and relationships. Both groups also refer to press
photography. The people and events presented in both categories of pictures were carefully selected.
These are real people whom we should watch in daily newspapers together with the whole of their
suffering, pain, aggression and meaningful bodily gestures, stilled in the frame of photographs, far
too often mistaken for idealized icons and pictures.
This is the lost authenticity of human feelings combined with art, ideology, religion and politics, in
the name of which – or because of which – people suffer and die.
Ewa Harabasz
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Wielkość instalacji
183x243x30 cm

Installation size
72x95.7x11.8 in

Obraz główny

The main painting

BEZ TYTUŁU

UNTITLED

91x182x7.5 cm

36x72x3 in

płyta drewniana, druk
cyfrowy, złoto płatkowe,
farba olejna na płótnie

wooden panel, digital
print, gold leaf,
oil paint on canvas

2005-2006

2005-2006

Kolekcja Fundacji Signum

Signum Fundation Collection

BEZ TYTUŁU
61x122x7,5 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy,
złoto płatkowe, farba olejna
na płótnie
2008

UNTITLED
24x48x3 in
wooden panel, digital print,
gold leaf, oil paint on canvas
2008
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BEZ TYTUŁU
61x122x7,5 cm
płyta drewniana, druk
cyfrowy, złoto płatkowe,
farba olejna na płótnie
2008
Kulczyk Collection,
Poznań, Polska

UNTITLED
24x48x3 in
wooden panel, digital
print, gold leaf,
oil paint on canvas
2008
Kulczyk Collection,
Poznan, Poland

BEZ TYTUŁU
61x122x7,5 cm
płyta drewniana,
druk cyfrowy,
złoto płatkowe,
farba olejna
na płótnie
2005

UNTITLED
40x58x3 in
wooden panel,
digital print,
oil paint
on canvas
2005
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BEZ TYTUŁU

UNTITLED

64x89 cm

25x35 in

gips, złoto płatkowe, transfer, farba olejna

gypsum, gold leaf, decal transfer, and oil paint

2010

2010

Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria

Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria

Me dia li za cja wi dze nia

Formy pofałdowanej draperii tak dziwne i dramatyczne stawały się dla Aldousa Huxleya naczelnym
tematem wszystkich sztuk plastycznych. W Drzwiach percepcji, błądząc wzrokiem pomiędzy fałdami własnych spodni a draperiami jedwabnej sukni Judyty Boticellego, dostrzegał w nich o wiele więcej, niż
tylko niefiguratywne obfitości form: W przeciętnej Madonnie czy Apostole czysto ludzki, w pełni figuratywny element stanowi mniej więcej dziesięć procent całości. Reszta to mnóstwo różnobarwnych wariacji
na niewyczerpany temat zmiętej wełny czy lnu. I tych niefiguratywnych dziewięć dziesiątych Madonny czy
Apostoła bywa często równie istotne jakościowo co ilościowo. Bardzo często nadaje ton całemu dziełu sztuki, określa klucz do przedstawienia całego tematu...1
Schizofreniczne szaleństwo pofałdowanych draperii, które Huxleyowi miało się objawić za sprawą
meskaliny, współczesność odnajduje w niezliczonych formach i antyformach sztuki. Triumf baroku i
obsesja fałdy z jej nieskończonością udziela się współczesnemu widzeniu. Metafora
Gillesa Deleuza znajduje zastosowanie wobec sztuki różnych epok, od antycznych draperii po wirtualne hybrydyzacje2. Barokowe draperie, uwalniając się od okrywanych
nimi ciał, użyczały znaczeń całemu przedstawieniu; współczesna metaforyka fałdy
zagarnia całe obszary mentalnych i duchowych spekulacji. W labiryncie piętrzących
się fałd rozrastają się kłącza barokowego widzenia, które jak twierdzi autorka Quoting
Caravaggio, łączy w sobie przeszłość z teraźniejszością3.
Typowym elementem barokowego mise en scène są czerwone draperie w pracach Ewy
Harabasz. Wielkie kotary w tle figuratywnych kompozycji, w których autorka łączy fotografię z malarstwem olejnym. Powiększone wydruki z gazet nakleja na sztywne płyty i oprawia jak stare płótna. Wzorując się na siedemnastowiecznych obrazach, używa
ciemnych tonacji, by rozgrywać dramaturgię przedstawień kontrastami światła i cienia.
Mimo tych malarskich zabiegów ich powierzchnie z widocznym rastrem zachowują
fotograficzny charakter, a fotografia prasowa, z której autorka czerpie repertuar scen i
postaci, pozostaje zasadniczym odniesieniem tych prac.
Zdjęcia przedstawiające ofiary współczesnych kataklizmów, wojen, ataków terrorystycznych, naturalnych katastrof, poddawane są przekształceniom; wykadrowane i powiększone ujawniają wizualną retorykę, niedostrzegalną w ich pobieżnej, codziennej
lekturze jako kolejnego newsa wysokonakładowych gazet. W malarskiej reinterpretacji okazuje się, że
te fotograficzne obrazy wizualizują inne obrazy. We wcześniejszej serii prac niosły skojarzenia z ikonografią chrześcijańską. Płaskie złote tła, frontalne pozy, kobiety w chustach, z dziećmi na rękach, opłakujące, cierpiące. W Ikonach cierpienia autorka wydobywała tendencję do łączenia cierpienia z uświęceniem, ów wyczuwalny dla Susan Sontag puls chrześcijańskiej ikonografii w zdjęciach przedstawiających
wojny lub klęski żywiołowe, z postaciami bolejących matek, umierających żołnierzy w pozach przypominających Zdjęcie z krzyża4.
W pracach z ostatnich dwóch lat temat cierpienia nadal wpisany jest w religijne narracje, ale widziane inaczej, a w każdym razie innymi obrazami. Złoto ustąpiło mrocznym czerniom, spirytualizm
późnośredniowiecznych malowideł – barokowej teologii ciemności. Nawiązania do pittura tenebrosa
wywiedzione są z narzucających się skojarzeń fotograficznych kadrów z dziełami Caravaggia. Sposób

1 Aldous Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, przeł. Piotr Kołyszko, wyd. Przedświt, Warszawa 1991.
2 Por. Le temps des plis, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 2001 (kat. wyst.).
3 Por. Mieke Bal, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History,
The University of Chicago Press Ltd, London 1999.
4 Por. Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, przeł. Sławomir Magala, wyd. Karakter,
Kraków 2010, s. 97.
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obrazowania w mediach przypomina artystce styl Caravaggia, a medialny charakter jego malarstwa odsyła do współczesnych zdjęć prasowych. To powinowactwo uwidacznia się – mówi artystka – z każdym nowym wyda niem al bu mu je go prac i z każ dym wyda niem poran nych gazet ze zdję cia mi na
pierwszych stronach, ilustrującymi doniesienia o kolejnych dramatach.
Harabasz studiuje te powinowactwa i wmalowuje Caravaggia w swoje fotograficzne obrazy. Na kilku z nich odtwarza wzięty z jego dzieł motyw czerwonych draperii. W przedstawieniu z młodym Gruzinem opłakującym śmierć krewniaka, wojenna sceneria niknie za fałdami ciężkiej kurtyny. Jest
ona wiernym powtórzeniem czerwonej zasłony przewieszonej przez drewnianą belkę w scenie Śmierci
Marii, największego obrazu ołtarzowego Caravaggia. Draperia wypełniająca górną połać obrazu współtworzy dramaturgię przedstawienia, kompozycyjnie współgra z czerwienią sukni Marii i fałdami przerzuconego przez jej ciało okrycia. W pracy Harabasz fałdom wiszącej draperii odpowiadają sfałdowania
koca, który okrywa ciało nieżyjącego mężczyzny. Zgrzebna tkanina, wysuwająca się na pierwszy plan,
znajduje się w miejscu, gdzie Caravaggio umieścił misę z octem, która była jednym z powodów odrzucenia obrazu przez Karmelitów Bosych. Malowidło, uznane za bluźniercze, zostało wywiezione z Rzymu, by ostatecznie znaleźć się w zbiorach paryskiego Luwru.
Fragment draperii z Madonny Różańcowej, kolejnego odrzuconego obrazu Caravaggia (tym razem
przez Dominikanów w Neapolu), rozpoznajemy w pracy przedstawiającej siedzącą dziewczynkę.
Artystka wykorzystała zdjęcie dziesięcioletniej Nujood Ali, rozwódki z Jemenu, której historię nagłośniły media, a przywołane zdjęcie obiegło czołówki gazet z całego świata. W pracy z tą mimowolną bohaterką medialnego spektaklu ostre, nienaturalne światło wydobywające z mroku jej twarz i wsparte na
kolanach ramiona, ma swój malarski pierwowzór w jaśniejącej na ciemnym tle, melancholijnej postaci siedzącej (tytułowej) Marii Magdaleny z płótna Caravaggia.
Scenerią z Judyty odcinającej głowę Holofernesa posłużyła się artystka w pracy powstałej na bazie
zdjęcia izraelskich żołnierzy uczestniczących w pogrzebie w Hajfie. Rozbłyskujące fałdy czerwonej,
skłębionej draperii współgrają z rozświetlonymi dłońmi i twarzami żałobników. Typowe dla Caravaggia bliskie ujęcie postaci wyłaniających się z mrocznego tła i sceniczna draperia nadają przedstawieniu „efekt nierzeczywistości”. Nie chodzi o to, że nabiera ono znamion fikcji, ale że zyskuje
teatralny, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, medialny charakter. Współczesne widzenie wczytuje w
Caravaggia obrazowość współczesnych mediów i spojrzenie, które jest nieustannie w medialnym
spektaklu reprodukowane.
Z mrocznego tła innego obrazu, z którego wyłaniają się słabo widoczne twarze rozpaczających kobiet, na pierwszy plan wysuwają się wyciągnięte w gestach rozpaczy dłonie, rozświetlone, jak u Caravaggia, ostrym światłem kontrastowo odbijającym się na ich powierzchniach. Dramat przedstawienia
oparty jest, jak u włoskiego mistrza, na gwałtownych przejściach od ciemności do niemal oślepiającego blasku i na ekspresyjnej gestykulacji. Dłonie uniesione ku górze, załamane lub złożone, przypominają grę i dynamikę gestów wydobywanych światłem w scenach Męczeństwa św. Mateusza czy Pocałunku
Judasza i cały repertuar wymownej gestykulacji bohaterów malarstwa Caravaggia: wzniesione w górę
ręce z rozwartymi dłońmi Marii Magdaleny w Złożeniu do grobu, rozpostarte ręce pielgrzyma z Wieczerzy w Emaus, otwarte dłonie rąk Piłata wskazującego na Chrystusa w Ecce Homo, splecione dłonie
tego ostatniego w Pocałunku Judasza, grę gestów w Powołaniu św. Mateusza. W pozbawionym tytułu
obrazie Harabasz eksponuje emocjonalną retorykę gestów zatrzymanych w kadrze współczesnej fotografii, ale wyreżyserowanych światłocieniowymi kontrastami barokowej teatralizacji.
Jaśniejące odbitym światłem nagie stopy, niemal wystające z obrazu w Ratownikach w Kanie, mają
oczywiste pierwowzory w kompozycjach Caravaggia. Ujęte w ostrym skrócie perspektywicznym nogi

wydobywanej spod gruzów ofiary przypominają układem wygięte ciało Chrystusa w Złoże niu do
grobu. Podmalowane przez artystkę zdjęcie zostało zrobione po masakrze w Kanie, gdzie ocaleli z ataku bombowego mieszkańcy trzypiętrowego budynku poszukiwali w gruzach ciał swoich bliskich. Ręce ratowników i nogi wyciąganych zwłok kobiety wyłaniają się z ciemniejącego mroku tła, jak w
większości scen u Caravaggia rozgrywających się „nigdzie”, w obramowaniu scenicznych akcesoriów
lub tonących w głębokiej czerni.
Draperie, będące dokładnym powtórzeniem z kompozycji Caravaggia, nie są cytatami, które można by tłumaczyć zależnością genetyczną; są raczej przytoczeniem tego samego, co nie jest już tym samym. Cytatem, który według Mieke Bal jest efektem halucynacyjnej percepcji, czerpiącej z wizualnej
pamięci. W preposteryjnej (łączącej teraźniejszość z przeszłością) lekturze sztuki cytowany Caravaggio
jest efektem recepcji jego malarstwa, jest wyobrażeniem Caravaggia, skrzyżowaniem różnych sposobów widzenia jego sztuki, krótko mówiąc, ujmowany w cudzysłów „Caravaggio” – sam jest cytatem5.
Cytatem narzucającym się, a właściwie narzucanym retoryką zdjęć prasowych, kliszą percepcyjną,
która nakłada się na lekturę tych zdjęć. Można się zastanawiać, na ile ten cytat jest wytworem współczesnym, funkcjonującym na zasadzie mitu, odchylenia. Nie chodzi o to, że Caravaggio jest poręcznym mitem, z jego barwną biografią wyjętego spod prawa awanturnika i pierwszego peintre maudit.
Przy całym „psychologicznym realizmie” jego malarstwa, obsadzanego w scenach biblijnych „zwykłymi ludźmi”, miało ono swój poważny udział w oswajaniu cierpienia w sztuce, w potrydenckim, jak pisze Kristeva, łagodzeniu lamentu harmonią dzieła sztuki6. Dla Mieke Bal ten najbardziej barokowy
artysta staje się punktem odniesienia dla współczesności ze względu na dwuznaczność jego obrazów,
znoszących granicę między „przyjemnością” a „nieprzyjemnością”, zwłaszcza dwuznaczność niepokojących obrazów cierpienia, tak realistycznych i jednocześnie tak teatralnych7.
Owa teatralność jest kluczowym odniesieniem dla prac Harabasz, która, sięgając po prasowe fotografie, pozbawia je „efektu rzeczywistości”, by pokazać, jak dalece jest on efektem ideologizacji. Jednocześnie wychwytując puls chrześcijańskiej ikonografii we współczesnym obrazowaniu cierpienia,
wydobywa w nim dialektykę sekularyzacji i sakralizacji, jak w pracy z poranionym murzyńskim dzieckiem ocalałym z trzęsienia ziemi na Haiti. W jego postaci można upatrywać nie tylko niezliczonych
przedstawień z dzieciątkiem Jezus, ale i swoistego, by nie powiedzieć freudowskiego, przeniesienia ziemskiego dramatu w pozaziemską eschatologię. Sentymentalizacja czy wręcz infantylizacja przedstawienia jest tu skuteczną formą jego depolityzacji.
Obrazy Harabasz w dużej mierze traktują o widzeniu i władzy spojrzenia, które mniej lub bardziej
bezwiednie inscenizuje obrazy cierpienia. Nie chodzi tu o praktyki aranżowania zdjęć po to, by zastąpić nimi nie dość dramatyczne fotografie rzeczywistych wydarzeń, ale o zachłanność oka na spektakularyzację widzenia. Obrazy stylizowane na Caravaggia są swego rodzaju studium medializacji
widzenia, w którym obrazy odsyłają do innych obrazów.
Bożena Czubak

5 Por. Mieke Bal, op. cit.
6 Por. Julia Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, przeł. A. Turczyn, Universitas, Kraków 2010.
7 Por. Mieke Bal, op.cit.
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OCALAŁE Z TRZĘSIENIA ZIEMI NA HAITI, 2010
84x117 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

SURVIVOR FROM HAITI EARTHQUAKE, 2010
33x46 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010
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KOBIETA OWŁADNIĘTA EMOCJAMI,
MATTAPAN, BOSTON, WRZESIEŃ 2010
90x84 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

WOMAN OVERCOME BY EMOTION
IN MATTAPAN, BOSTON, SEPTEMBER 2010
35.5x33 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010

FANNY MBEWE PO PRZYMUSZENIU
DO „OCZYSZCZAJĄCEGO SEKSU”, MAJ 2005

20

166x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

FANNY MBEWE AFTER BEING FORCED
TO ”CLEANSING SEX”, MAY 2005
65x36 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010

Fanny Mbewe po stracie męża została przymuszona do rytualnego „oczyszczającego
seksu”. Politycy i przywódcy plemion zaczynają głośno wyrażać swój protest wobec
rytuałów, które przyczyniają się do roznoszenia HIV wśród 25 milionów mieszkańców
Afryki Subsaharyjskiej. Wirus ten tylko
w ostatnim roku zabił 2,3 miliona ludzi.

Fanny Mbewe, after losing her husband,
was forced to a “Cleansing Sex” ritual.
Political and tribal leaders are starting to
speak out publicly against so-called sexual
cleansing, condemning it as a reason for
H.I.V. spreading to 25 million sub-Saharan
Africans, killing 2.3 million last year alone.

JEDZENIE, LEKI SKOŃCZYŁY SIĘ WCZORAJ,
LIPIEC 2006
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79x46 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

FOOD, MEDICINE WERE SCARCE YESTERDAY,
JULY 2006
31x18 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010

26 lipca 2006 roku południowy Liban
został zaatakowany przez izraelskie lotnictwo. Uchodźcom, którzy udali się do
wioski Ramesh, nie dostarczono jedzenia,
gdyż konwój ONZ nie zdołał się do nich
przedostać.

On July 26th 2006 southern Lebanon
was hit with an Israeli airstrike. Refugees
who fled to Ramesh did not receive food
because the United Nations convoy was
unable to reach them.

Michelangelo Merisi da Caravaggio
• Śmierć Marii
Death of the Virgin
1605
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GRUZIN Z CIAŁEM KREWNEGO,
SIERPIEŃ 2006
102x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

GEORGIAN MAN WITH BODY OF RELATIVE,
AUGUST 2006
40x36 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010
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ŻAŁOBNICY NA POGRZEBIE W HAJFIE, 2006
107x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

MOURNERS AT A FUNERAL IN HAIFA, 2006
42x36 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010
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NUJOOD ALI, 10 LAT, ROZWIEDZIONA
Z 30-LETNIM MĘŻEM, CZERWIEC 2008
86x89 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

NUJOOD ALI, 10, DIVORCED
FROM HER HUSBAND, 30, JUNE 2008
34x35 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010

Nujood Ali miała 10 lat, gdy jej rodzice zaaranżowali jej małżeństwo z mężczyzną po trzydziestce.
Regularnie bita i gwałcona przez męża Ali
uciekła 2 kwietnia 2008, udając się bezpośrednio
do sądu z prośbą o rozwód. Nujood odrzuciła
propozycję sędziego, by wróciła do męża po
3-5 letniej przerwie. 15 kwietnia 2008 roku sąd
orzekł rozwód. Po procesie Nujood wróciła
do swojej rodziny w Sana'a.
Nujood Ali was ten when her parents arranged
a marriage to a man in his 30's. Regularly
beaten and raped by her husband, Ali escaped
on April 2, 2008, she went directly to court to
seek a divorce. Nujood rejected the judge's
proposal of resuming living with her husband
after a break of three to five years. On April 15,
2008, the court granted her a divorce. After
the trial, Nujood rejoined her family in Sana'a.
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UCHODŹCY W RAMESH, LIPIEC 2006
92x89 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

REFUGEES IN RAMESH, JULY 2006
36x35 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010

Michelangelo Merisi
da Caravaggio
• Złożenie do grobu
The Entombment of Christ
1602-1604
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RATOWNICY W KANIE,
LIPIEC 2006
137x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

RESCUERS IN QANA,
JULY 2006
54x36 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010

Michelangelo Merisi da Caravaggio
• Madonna Różańcowa
Madonna of the Rosary
1607
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BEZ TYTUŁU
127x92 cm
płyta drewniana, druk cyfrowy
na płótnie, farba olejna
2010

UNTITLED
50x36 in
wooden panel, digital print
on canvas, oil paint
2010

The Medialised Gaze

Forms of folded drapery became the leading theme of all visual arts in so strange and dramatic a way
for Aldous Huxley. In his Doors of Perception, while his eye strolled between the folds of his own trousers
and the drapery of the silk dress of Botticelli’s Judith, he saw much more in them than the mere nonfigurative profusion of form. In the average Madonna or Apostle the strictly human, fully representational element
accounts for about ten per cent of the whole. All the rest consists of many coloured variations on the inexhaustible
theme of crumpled wool or linen. And these non-representational nine-tenths of a Madonna or an Apostle may be
just as important qualitatively as they are in quantity. Very often they set the tone of the whole work of art, they state
the key in which the theme is being rendered [...]. 1
The schizophrenic craze of folded drapery, which might have become a revelation to Huxley thanks
to mescaline, is nowadays found in the countless forms and antiforms of art. The triumph of the
baroque and the obsession of the fold with its infinity is infectious for the contemporary faculty of
sight. Gilles Deleuze's metaphor can be applied to various epochs from the antique
to virtual hybridisation.2 Baroque draperies, emancipated from the bodies which they
cover, determine the significance of the entire representation; the contemporary
metaphoric vehicle of drapery annexes the whole of the domains of mental and
spiritual speculations. The rhizome of baroque seeing creeps all around the labyrinth
of piled-up folds, thus uniting the past and the present, as the author of Quoting
Carvaggio claims.3
The red draperies in Ewa Harabasz's works are a typical element of the baroque mise
en scène. Large curtains are background to figurative compositions in which the artist
combines photography with oil painting. She glues enlarged print-outs from
newspapers onto stiff boards and frames them as if they were old paintings. As with
seventeenth century canvases, she uses dark hues to stage the drama of representation,
employing contrasting lights and shadows. Despite these painterly attributes, her
surfaces reveal raster lines, retaining their photographic character, while the press
photography, from which the artist derives the repertoire for her scenes and figures,
remains the basic reference point for these works.
Photographs depicting the victims of contemporary cataclysms, wars, terrorist acts,
natural calamities are transformed, framed and blown up. Consequently, they reveal
the visual rhetoric neglected in a superficial, every-day reading of just a subsequent piece of news in
the popular press. Her painterly interpretation shows that the photographic images visualise another
image. In her earlier series of works, there were associations with Christian iconography: flat gilded
backgrounds, frontal poses, women in headkerchiefs, with children in their arms, wailing and suffering.
In her Icons of Suffering, the artist emphasised the tendency to join suffering with sanctification, that
pulse of Christian iconography, sensed by Susan Sontag, present in the photographs featuring wars and/or
natural calamities with the figures of agonised mothers and soldiers, dying in poses similar to The
Deposition.4
Her works from the last two years, tackling the issue of suffering, are still inscribed into religious
narration but now they are seen differently, at least – through different images. Gold has made way for

1 Aldous Huxley, Drzwi percepcji. Niebo i piekło, [The Polish translation of The Doors of Perception by Piotr Kołyszko,
Przedświt, Warszawa 1991.
2 Cf. Le temps des plis, Musee des Beaux-Arts de Tourcoing, 2001 (exhibition cat.).
3 Cf. Mieke Bal, Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History, The University of Chicago Press Ltd,
London 1999.
4 Cf. Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, Polish translation of Regarding the Suffering of Others by Sławomir
Magala, Karakter, Kraków 2010, p. 97.
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murky blacks, the spiritualism of late Mediaeval paintings – for the baroque theology of the dark. The
allusions made to pittura tenebrosa, are derived from self-imposing associations between photographic
frames and Caravaggio's paintings. The mode of imaging in the media reminds the artist of Caravaggio's
style while the media-like character of his painting sends us to contemporary press photography. This
kinship manifests itself, as the artist says, in every new edition of an album of his painting and in every
release of the morning newspapers, with headlines illustrated by photographs of subsequent dramas.
Harabasz studies the affiliations and "paints" Caravaggio into her photographic pictures. In several
of them, she reconstructs the motif of red drapery, borrowed from his works. The scenery of war
disappears behind the folds of a heavy curtain in her picture of a young Georgian, mourning his
relative. The curtain literally repeats the red curtain, hanging over a beam, in the scene of The Death of
the Virgin – the largest of Caravaggio's altarpieces. The drapery, filling the upper part of the picture,
co-creates the drama of the representation, offers a compositional consonance between Mary's red dress
and the folds of the covering, tossed across her body. In Harabasz's work, the folds of the hanging
drapery correspond to the folds of the blanket which covers the body of a dead man. Rough fabric,
protruding into the foreground, occupies the place where Caravaggio placed the bowl with vinegar,
which was one of the reasons for which the Discalced Carmelites rejected the painting. Finally, the
painting, having been considered sacrilegious, was taken away from Rome, to find accommodation in
the Parisian Louvre.
A fragment of a drapery from The Madonna of the Rosary, another of Caravaggio's rejected paintings
(this time by the Dominicans from Naples), can be recognised in a work depicting a sitting girl. The
artist used the photograph of ten-year old Nujood Ali, a divorcee from Yemen, whose story became
famous in the media, the quoted picture being headline news in the press all over the world. In this
work, featuring the unwanted heroine of a media spectacle, the unnatural light, exposing the girl's face
and her arms resting on her knees in the dark, has its painterly forerunner in the melancholic
(eponymous) figure of the sitting Mary Magdalene, shining against the dark background in a
Caravaggio canvas.
The scenery from Judith Beheading Holofernes served the artist in her work made from a photograph
of Israeli soldiers, participating in a funeral in Haifa. The flashing folds of red, entangled drapery,
harmonise with the shiny palms and faces of the mourners. A foreshortened close-up of a figure
emerging from the dusky background, typical of Caravaggio, and the scenic drapery add an "unreal
effect" to the representation. It is not that the representation acquires the features of fiction but that it
gains a theatrical or, as we would say today, a media-like character. The contemporary reading
incorporates Caravaggio into the imagery of contemporary media and the gaze which is constantly
being reproduced in the media spectacle.
From the dingy background of another picture, the faces of agonised women emerge; however, it is
the hands, stretched out in a gesture of despair, which push into the foreground, brightened thanks to
the sharp light lying on them in contrasting reflections, as in Caravaggio's paintings. Similar to the
Italian master's works, the drama of this representation is based upon abrupt shifts from the dark to
almost bedazzling brightness and expressive gesticulation. Palms directed upwards, broken or folded,
resemble the game and dynamics of gestures, pinpointed by light, in the scenes of The Martyrdom of
St. Matthew and The Kiss of Judas, along with the whole repertoire of persuasive gesticulation of
Caravaggio's heroes of painting: Mary Magdalene's lifted hands with palms widely spread in The
Deposition, a pilgrims stretched out hands in The Supper of Emaus, Pilate's open palms, indicating
Christ in Ecce Homo, and the latter’s clasped hands in The Kiss of Judas, the game of gestures in The
Calling of St. Matthew. In her untitled painting, Harabasz exposes the emotional rhetoric of gestures,
stilled in the frame of contemporary photography, yet staged by the light-shadow contrasts of baroque
theatricality.

Bare feet, brightened with reflected light, almost protruding from the picture of The Rescuers at
Cana, have their obvious model in Caravaggio's compositions. Depicted in foreshortened perspective,
the legs of a victim dug out from the rubble are reminiscent of the twisted body of Christ in The
Deposition. The picture, additionally painted by Harabasz, was originally taken after a massacre at Cana,
where the inhabitants who survived after an air raid destroyed a three-storey building, were searching
for their relatives in the debris. The scene with the hands of the rescuers and the legs of the dead woman,
taken away from the dingy background, occurring nowhere – as in the majority of Caravaggio's
scenes – is framed with scenic accessories, or sinks into deep black.
The draperies, being a literal duplicate of Caravaggio's composition, are not quotations which can
be explained by generic interdependence; they are rather an evocation of something the same which is
no longer the same. They are a quotation which, according to Mieke Bal, is the effect of hallucinatory
perception, deriving from visual memory. In a preposterous (linking of the past and the present) lecture
of art, the quoted Caravaggio is the effect of the reception of his own painting, the image of Caravaggio,
the crossbreed of various ways in which his art is perceived; in short – put into quotation marks,
"Caravaggio" himself is a quotation.5
He is a self-imposing, or – rather – the imposed quotation of the rhetoric of press footage, a cliché
of perception which overlaps the reading of the photographs themselves. One can explore to what
extent this quotation is a contemporary product, functioning like a myth, a distortion. The point here
is not that Caravaggio is a handy myth, with the colourful biography of an outlaw and a profligate,
and the first peintre maudit. With the whole "psychological realism" of his painting, where Biblical
scenes are populated with "common folk", this painting made a considerable contribution to the taming
of suffering in the art of Post-Tridentian time, as Kristeva writes, it is the softening of agony by the
harmony of a work of art.6 For Mieke Bal, this most baroque of painters becomes a point of reference
for our contemporary time because of the ambiguity of his paintings, eliminating the border line
between "pleasure" and "non-pleasure", especially the ambiguity of his disquieting images of suffering
so realistic and so theatrical at the same time.7
This theatricality is the key reference for Harabasz's works. The artist uses press photographs but
deprives them of "the effect of reality", just to show how far they result from an imposition of ideology.
Simultaneously, she senses the pulse of Christian iconography in the contemporary imagery of
suffering, thus pinpointing the dialectics of secularisation and sacralisation, as in, for example, the
photograph of a hurt Negro child, who survived the earthquake in Haiti. One not only sees numerous
depictions of the Infant Jesus in that child but also, a peculiar, not to say – Freudian, transposition of
an earthly drama into an unearthly eschatology. The sentimentalism or, even, infantilism of the image
is the effective form of its de-politicisation.
Harabasz's images, in the main, tackle the issue of seeing and the power of the gaze, which more or
less consciously stages images of suffering. It is not to highlight the practice of pre-arrangement of
photographs to replace ones which are not dramatic enough in showing actual phenomena; the point
is the greed of the eye for the spectacular aspect of seeing. Images, styled in a Caravaggio-like fashion,
offer a certain type of the study on the medialisation of seeing in which images direct the viewer to
other images.
Bożena Czubak
Translated by Marzena B. Guzowska

5 Cf. Mieke Bal, op. cit.
6 Cf. Julia Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, Polish translation
of This Unbelievable Need for Belief by A. Turczyn, Universitas, Kraków 2010.
7 Cf. Mieke Bal, op. cit.

39

40

IZRAELSCY ŻOŁNIERZE
PO POWROCIE Z LIBANU,
SIERPIEŃ 2006
37x91,5 cm
druk cyfrowy, kredka
na papierze akwarelowym
2010

ISRAELI SOLDIERS AFTER
RETURNING FROM LEBANON,
AUGUST 2006
14.5x36 in
digital print and colored pencil
on watercolor paper
2010
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BEZ TYTUŁU
58,5x66 cm
druk cyfrowy, kredka
na papierze akwarelowym
2010

UNTITLED
23x26 in
digital print and
colored pencil
on watercolor paper
2010

42

BEZ TYTUŁU

UNTITLED

67x61cm

26.5x24 in

druk cyfrowy, kredka na papierze
akwarelowym

digital print and colored pencil
on watercolor paper

2010

2010

43

SĄSIEDZI Z MAALOT-TARSHIHA,
SIERPIEŃ 2006

MEMBERS OF THE NEIGHBORHOOD
IN MAALOT-TARSHIHA, AUGUST 2006

58,5x66 cm

23x26 in

druk cyfrowy, kredka
na papierze akwarelowym

digital print and colored pencil
on watercolor paper

2010

2010
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BEZ TYTUŁU

UNTITLED

76x68 cm

30x27 in

druk cyfrowy, kredka
na papierze akwarelowym

digital print and colored pencil
on watercolor paper

2010

2010
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BEZ TYTUŁU

UNTITLED

71x63 cm

28x25 in

druk cyfrowy, kredka
na papierze akwarelowym

digital print and colored pencil
on watercolor paper

2010

2010
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EWA HARABASZ
Urodzona w Częstochowie, obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku i Bostonie. W latach 80. artystka
pracowała przy konserwacjii obrazów i zabytków w Polsce i we Włoszech. W Stanach Zjednoczonych
ukończyła College for Creative Studies w Detroit i uzyskała tytuł magistra na Wayne State University
w Detroit, Michigan.
Ewa Harabasz nauczała na wielu uczelniach w Stanach Zjednoczonych, a w latach 2005-2009 pracowała
jako wizytujący artysta i profesor na Cornel University Ithaca, New York. Obecnie uczy w Massachusetts
College of Art and Design w Bostonie.
Prace Ewy Harabasz były prezentowane na licznych wystawach indywidualnych i grupowych w Stanach
Zjednocznych, Europie i w Izraelu. Ostatnio, w 2010 r., artystka uczestniczyła w wystawie zbiorowej
pt. Mutter w Kulturzentrum bei den Minoriten w Graz.
W tym roku Ewa Harabasz prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych w BWA w Olsztynie,
w galerii Wozownia w Toruniu, galerii Le Guern w Warszawie i w galerii Entropia we Wrocławiu.
Ewa Harabasz była laureatką stypendium the Pollock-Krasner Foundation w 2007 roku.

Born in Częstochowa, Poland. Lives and works in New York City and Boston. During the 1980’s Harabasz
worked as an art restorer in Poland and Italy. After coming to the USA she received her BFA degree from
the College for Creative Studies and MFA degree from Wayne State University, both in Detroit, Michigan.
Harabasz has taught at several universities in the United States. Between 2005-2009 she was Visiting
Artist / Professor at Cornell University, Ithaca, New York. Currently she is teaching at Massachusetts College
of Art and Design in Boston.
Harabasz’s work has been exhibited widely in both solo and group shows in the United Stats, Europe and
Israel. Most recently: the 2010 Group Show Mutter, Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria.
Currently her one person show is touring in Poland; BWA Olsztyn, Gallery Wozownia Torun, Gallery
Le Guerne in Warsaw and Gallery Entropia in Wroclaw.
Ewa Harabasz was awarded The Pollock-Krasner Foundation grant in 2007.

Wystawy indywidualne / Solo Exhibitions
2011

Prasoreligia / Pressreligion, Le Guern Gallery, Warszawa, Poland
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2010

Ikony i Obrazy / Icons and Paintings, Brant Gallery, Boston, USA

2008
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Wystawy zbiorowe / Group Exhibitions
2010

Mutter, Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, Austria

2009

Place, Luxe Gallery, New York, NY, USA

2008

Identity and Otherness in Face of Anxiety, Socio-Political Contemporary Art Museum Jerusalem, Israel
The Work of Artists of Polish Origin, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, Poland
Luxe Gallery, New York, USA
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Icon Station, Hartell Gallery, Cornell University, Ithaca, New York, NY, USA
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An Imagined Conversation, Brooklyn Jewish Arts Gallery, Brooklyn, New York, NY, USA
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Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, USA
Art Gallery, Wayne State University, Detroit, Michigan, USA

Granty i nagrody / Grants and Awards:
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The Pollock-Krasner Foundation Grant
Pat Hearn and Colin de Land Grant for Artists
Graduate Study Scholarship, Wayne State University, Detroit, Michigan
AutoFact Graphic Design Award and Grant (First Prize), Detroit, Michigan
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