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Last year was chock-full of  
disturbing and unnerving 

events, chief among them the 
global coronavirus pandemic, 

which had had a several impact 
on the economy, as well as well 

as mass protests and strikes 
– often brutally suppressed 
– started in August 2020 in 

Belarus. As gesture of support 
and solidarity Culture Zone 

Wrocław launched the Belaru-
sian Winter residency project 

dedicated to the female artists 
from Belarus living in Poland.

Four visual artists have taken part in the project so far: 
Paulina Komarowa, Zlata Lebedz, Volha Martynenka 
and Jana Shostak. By providing creative space to the 
artists, the coordinators of the AIR Wro residency 
programme focused on their individual stories and 
experiences. During their stay,  curator and animator 
Joanna Synowiec conducted a series of interviews 
with them. She asked about the reasons why they  
decided to live in Poland, who they are and how they 
perceive the current situation of artists in their home 
country.

“The winter in Belarus has been particularly hot this 
year, filled with protests, persecution, trials and state 
terror against the people. In the fall, pictures of women 
dressed in white taking to the streets to protect other 
protesters, to support peaceful protests, circulated 
around the world. They became a collective icon of the 
Belarusian protests,” says Joanna Synowiec. “It was 
women and their bodies, which made the protests in 
Belarus a revolution of concern.”

One of the residents, Paulina Komarowa, has Polish 
roots. When she and her family were thinking about 
her education, future and a place to live, moving to 
Poland was a natural decision. How does intercultur-
alism affect her work? “I am made of the stories of those 
I have met in my life, and I have spent most of my life in 
Minsk. Now everything is filled with nostalgia, a long-
ing for how things could have been and how they wer-
en’t. Sometimes the separation speeds up the process of 
trying to explain to oneself what is one made of, what 
one feels about it, who one is and is not,” Paulina says.

Recorded interviews with the other artists focus on 
the political situation of Poland’s eastern neighbours, 
as well as on the key role played by women, who are 
the driving force behind these protests. You can check 
it out on 8th of March on the YouTube channel of Cul-
ture Zone Wrocław.

Magdalena Klich-Kozłowska
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KOBIETĄ

Zeszły rok obfitował w wiele 
niepokojących wydarzeń:  

wybuchła światowa pandemia 
koronawirusa, która mocno 

wpłynęła na gospodarkę i na-
stroje społeczno-polityczne;  

w sierpniu 2020 roku w Biało-
rusi rozpoczęły się – nierzadko 

brutalnie tłumione – masowe 
protesty i strajki, które przez 

wiele miesięcy były przykrą co-
dziennością. Jako gest wspar-

cia i solidarności w Strefie 
Kultury Wrocław zrodził się po-

mysł na projekt rezydencyjny 
„Białoruska zima”, do którego 

zaproszone zostały mieszkają-
ce w Polsce artystki z Białorusi.

Do tej pory w projekcie wzięły udział cztery artystki 
wizualne: Paulina Komarowa, Zlata Lebedz, Volha 
Martynenka i Jana Shostak. Udostępniając prze-
strzeń twórczą artystkom, koordynatorki programu 
rezydencji artystycznych AIR Wro skupiły się na 
ich indywidualnych historiach i doświadczeniach. 
W trakcie pobytu kuratorka i animatorka Joanna 
Synowiec przeprowadziła z nimi serię wywiadów. 
Pytała o powody, dla których zaproszone artystki 
zdecydowały się mieszkać w Polsce, kim są i jak 
postrzegają obecną sytuację twórców w kraju po-
chodzenia.

– Zima na Białorusi jest w tym roku szczególnie go-
rąca i obfituje w protesty, prześladowania, procesy  
i terror państwa wobec społeczeństwa. Jesienią 
świat obiegły zdjęcia kobiet ubranych na biało, któ-
re wyszły na ulice, by chronić innych protestujących, 
wspierać pokojowe protesty. Stały się zbiorową ikoną 
białoruskich protestów – mówi Joanna Synowiec.  
– To kobiety swoimi ciałami nadały formę protestom 
w Białorusi jako rewolucji troski.

Jedna z rezydentek, Paulina Komarowa, ma polskie 
korzenie. Kiedy wraz z rodziną myślała o swojej 
edukacji, przyszłości i środowisku do życia, natu-
ralną decyzją była przeprowadzka do Polski. A jak 
międzykulturowość wpływa na jej twórczość? – Je-
stem stworzona z historii tych, których spotkałam 
do tej pory, a większość życia spędziłam w Mińsku. 
Teraz wszystko jest przepełnione nostalgią, tęsknotą 
za tym, jak mogłoby być, a nie było. Czasami rozłą-
ka przyspiesza proces próby wytłumaczenia sobie,  
z jakich elementów się składasz, co w związku z tym 
czujesz, kim jesteś, a kim nie – mówi Paulina.

Wideorozmowy, dające lepszy wgląd w sytuację spo-
łeczno-polityczną naszych wschodnich sąsiadów  
i eksponujące rolę kobiet w protestach na Białoru-
si, będą dostępne od 8 marca na kanale YouTube 
Strefy Kultury Wrocław.

WINTER IS  
A WOMAN
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