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Wyjściowym bodźcem do realizacji zadania, 
była obejrzana kilka lat temu fotografia 
Mamy z krową Maliną. Wówczas zdjęcie 
zostało przeze mnie skonfiskowane ze 
zbiorów Mamy, oczywiście potajemnie, od 
tamtej pory zdjęcie uznaje się „zaginionym”.
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Rysopis



Mama Jadwiga z krową Maliną na łące. 
Jest to obraz wykonany w plenerze, 
w otwartej przestrzeni, tuż obok 
ówczesnego domu Jadwigi. Fotografia 
jest czarno-biała, na pierwszy rzut oka 
krowa Malina wydaje się być czarna, ale 
w rozmowie z mama dowiaduje się, że …
Malina była brązową krowa! Mama miała 
rozpuszczone, lekko falowane włosy. Dzień 
był słoneczny. Dla mnie była to fotografia 
spacerującej Jadwigi z Krową.

Opis fotografii wyjściowej



Fotografia z okresu krowy Maliny lecz 
z innymi zwierzętami



Mama Jadwiga próbowała wielokrotnie 
odnaleźć zaginione zdjęcie w swoich 
albumach, na moją prośbę, nieświadoma 
faktu, że to ja powinnam wiedzieć, gdzie 
znajduje się fotografia. Zdjęcie z Krową Maliną 
jest dla mnie symbolicznym przedstawieniem 
młodzieńczych lat życia Mamy i jej obcowania 
ze zwierzętami.

Zwierzęta (częściej: mięso; bo tak jest określna 
postać w jakiej spotykamy się obecnie
z Krowami) są kolejną motywacją do myślenia 
o wykonaniu współczesnej wersji fotografii. 
Okazało się, jak ważną i symboliczną rolę 
odgrywa mięso w naszej rodzinie. Moi rodzice 
poznali się w pracy - na zakładach mięsnych -  
Tato był klasyfikatorem mięsa. Następnym 
elementem układanki jest fakt, że  jestem 
wyklęta w rodzinie i uznana za wariatkę, 
ponieważ ze względów ideologicznych 
postanowiłam wykluczyć spożywanie mięsa 
ze swojej diety.

Za cel postawiłam sobie wykonanie aktualnej 
wersji fotografii. Mając na uwadze, że 
przygotowując się do wykonania fotografii, 
moją intencją było to, by obie postaci, które 
miałyby wystąpić na fotografii powinny być 
przedstawione z takim samym szacunkiem, 
jak wyglądało to w oryginale z przeszłości.



Okazało się jednak, że Grudzień jest 
miesiącem w którym Krowy nie wyglądają 
już poza swoje stajnie.



Po znalezieniu godnej Bohaterki, udałyśmy 
się z Mamą do jej stajni. Bardzo szybko 
okazało się, że obraz  - pokojowy, okraszony 
miłą i delikatną aurą - która to towarzyszyła 
pierwowzorowi, był nie do zrealizowania.

Pan Sąsiad, właściciel Krowy, mieszkający kilka 
przecznic obok naszego domu rodzinnego,
wchodząc do stajni jako pierwszy, zaczął 
przeganiać dość agresywnie drugą 
mieszkającą tam Krowę. Był to ułamek 
sekundy, który przypomniał mi jak traktujemy 
zwierzęta. Było to przykre doświadczenie, 
które pozostawiło na dalekim końcu mój 
plan, by wykonać idealnie skomponowaną 
fotografię.
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W tym momencie jedynym moim celem było 
uchwycenie w jednym kadrze Mamy i Krowy. 
Straciło sens ustawianie Jej według wytycznych 
z zaginionej fotografii.



Krowa Malina / Mama Jadwiga



Krowa Malina / Mama Jadwiga



Krowa Malina / Mama Jadwiga


