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 1, 3  z serii Ziemia niczyja, ziemia wszystkich ludzi / from 
the A No-Man's Land, an Everyman's Land series, 2015, 
archiwalny wydruk atramentowy / archival pigment ink print

 2  Wyrzeczenie / Renunciation, 2014, wideo / video
 4  Cyrk / Circus, 2003–2008, fotografia / photograph
 5  Ekstremalna fuga na jeden głos. Laima / Extreme Fugue 

for One Voice. Laima, 2013, HD wideo / HD video
 6  Solo, 2008, wideo / video

wszystkie fotografie dzięki uprzejmości artystki / all photographs 
courtesy of the artist



ART AS RITUAL
 
When a sequence is repeated, a ritual is formed. Its essence lies in 
the concentration and emotions evoked by such repetition. Repeated 
sounds in music have an almost magical influence on the listener’s 
mind, strengthening the perception of their expression and the need 
to react by either accompanying them or dancing to them (according 
to Cris Campbell blog Genealogy of Religion). Repetition thus 
understood becomes a vehicle taking one to the sphere of spiritual 
experience.
Ieva Epnere’s film, Solo (2008), is a double portrait — of a music 
teacher and a boy practicing singing under her guidance. The drills, 
exercises in voice emission and the mechanical nature of such practice 
are in contrast with the purity of the child’s voice. Extreme Fugue for 
One Voice. Laima (2013) is another portrait of an artist in Epnere’s 
oeuvre. The singer is filmed close up and from different angles while 
performing a piece by a young avant-garde composer — Evija Skuke. 
The viewer is left alone with the spirited face of the woman and her 
incredible voice.
Another film by Epnere Renunciation (2014), focuses on the search for 
beauty and the deep (mystical and religious) experience of art. The 
main character, a priest and an admirer of beauty, serves in a Catholic 
province of Suiti, where he reconstructs the unique local traditions 
(such as Fauxbourdon singing which he introduced to the mass), as 
well as conservation of historical objects (chasubles). The film serves 
both as a portrait of the man of soul (the priest/artist), but also of 
the gloomy beauty of the northern landscape of Suiti, the polyphonic 
power of singing and the magnificence of traditional folk garments.
The three films described above are shown in a sequence. They 
are screened in the underground part of the gallery, arranged in 
a manner which helps one to better concentrate. A slide show of the 
first important work of the artist — a series of poignant black and 
white photos of circus artists from 2006–2008 (as photography is 
Epnere’s favourite medium) — is shown in the adjacent space. It may 
be seen as a pendant to the group of film portraits. The probing eye 
of the artist has recorded the fit (though not necessarily beautiful) 
bodies, the cheapness of the  entourage, the very special close 
relationship between people and their animal partners, or somebody’s 
sad life reflected in their eyes.
Ieva Epnere’s exhibition at Zachęta Project Room plays with 
chronology. The viewer is first invited to see the artist’s newest piece, 
the Pyramiden, which was inspired by her trip to an abandoned old 
Soviet base/coal mine in Spitzbergen. The place, the name of which 
is the same as the film’s title (Four Edges of Pyramiden), was founded 
in the 1940’s and functioned as a communist propaganda flagship 
project until the fall of the Soviet Union. When the artist arrived, it 
was already in a state of inertia and abandonment, lost to the world. 
She photographed and filmed the astounding nature around the 
place — with the majestic mountain in the form of a pyramid cut up 
by mining equipment, the jetty-like wooden sidewalks, the deserted 
buildings or the object-filled spaces which were once the set design 
of the Soviet reality now gone. A photograph of a shelf filled with 
“regime-appropriate” books and dry pot plants is a powerful image. 
The plants must have once been very much cared for, protected 
against the unfriendly northern climate. Ieva Epnere would not be 
herself if she didn’t confront these images with the stories of the 
people, whose fate have taken them to this extraordinary place – 
such as that of the older woman working in the dining hall, or the 
young men hired to guard to the buildings. The conversations with 
these people unravelling the different life paths delineated by history 
are an important part of the film. What they all have in common is 
the fascination with this special place at the end of the world, far 
from civilization or time. There is a specific cult with which they 
approach this place which, as may be gathered from their stories, 
gives them almost mystical experiences. The Pyramiden project may 
be interpreted via human-nature relations but also as a history of 
traces of the past frozen in the landscape and objects. It may also 
be seen as a spectacular fall of the civilization of ideas. There is also 
a girl in the film, wearing an old-style dress and wandering about the 
deserted settlement. May it be an allegory of an artist’s solitude in 
the hardships of a creative process?
The project has been made with the use of different means. There is 
the film, but also photographs in different sizes — close ups and shots 
from far away, some framed, others adhered directly on the wall or 
printed on fabric and scattered on the floor (like bunched up cloth 
or ice crystals). Elements which serve as references to the iceberg 
landscape are also to be found in fragments of the exposition’s 
architecture.
The tropes seen in the Pyramiden appeared for the first time 
in Ieva Epnere’s solo exhibition in August this year at the Kim? 
Contemporary Art Centre in Riga, curated by Zane Onckule. The 
show was titled A No-Man’s Land, an Everyman’s Land and was later 
moved to Liepaja. For the purposed of the project at Zachęta Project 
Room, the artist has prepared a newer version of the film and photo 
prints, adapted to the space of the gallery.
The Pyramiden and Other Stories exhibition in Warsaw gives one the 
opportunity to confront Epnere’s newest project with a selection of 
her earlier works. It seems that the point of departure for all of them 
is the artist’s intention to reveal the spiritual aspect of art.
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SZTUKA JAKO RYTUAŁ

Powtarzanie sekwencji tworzy rytuał. Skupienie i emocje wywołane 
przez to powtarzanie stanowią jego esencję. W muzyce powtarzanie 
dźwięków wpływa na umysł słuchacza niemal magicznie, wzmacnia 
odczucie ich ekspresji i chęć reakcji na nie poprzez wtórowanie 
lub taniec (za blogiem Crisa Campbella Genealogy of Religion). Tak 
rozumiany zabieg powtórzenia staje się wehikułem prowadzącym 
człowieka do sfery duchowych przeżyć. 
Film Ievy Epnere Solo (2008) to portret podwójny — nauczycielki 
muzyki i chłopca ćwiczącego pod jej kierunkiem śpiew. Wprawki, 
ćwiczenia emisji głosu, mechaniczność powtórzeń kontrastują 
z czystością głosu dziecka. Ekstremalna fuga na jeden głos. Laima 
(2013) to kolejny w twórczości Epnere portret artysty. Śpiewaczka 
filmowana w zbliżeniu z różnych ujęć wykonuje utwór młodej 
awangardowej kompozytorki — Eviji Skuke. Widz pozostawiony 
jest sam na sam z uduchowioną twarzą wokalistki i jej niezwykłym 
głosem. 
Inny film Epnere Wyrzeczenie (2014) traktuje o poszukiwaniu 
piękna i głębokim (mistyczno-religijnym) przeżywaniu sztuki. Jego 
bohaterem jest ksiądz — miłośnik piękna, który służbę w katolickiej 
prowincji Suiti łączy z przywracaniem do życia unikalnych 
miejscowych tradycji (jak śpiew fauxburdonowy, który dzięki niemu 
stał się elementem mszy) i konserwowaniem zabytków (ornaty). 
Film portretuje osobę duchową (kapłana/artystę). Ukazuje także 
posępne piękno północnych krajobrazów Suiti, pierwotną moc 
polifonicznych pieśni i piękno ludowych ubiorów. 
Trzy opisane filmy pokazywane są jako sekwencja, w sprzyjającej 
skupieniu aranżacji w podziemnej części galerii. Rodzaj pendant do 
tej grupy filmowych portretów stanowi pokazywana w sąsiednim 
pomieszczeniu jako pokaz slajdów pierwsza ważna praca artystki 
— cykl czarno-białych przejmujących fotograficznych portretów 
artystów cyrkowych z lat 2006–2008 (bo ulubione medium Epnere 
to fotografia). Wnikliwe oko autorki rejestruje wyćwiczone (choć 
nie zawsze piękne) ciała, tandetność anturażu, szczególną bliskość 
między ludzkimi i zwierzęcymi partnerami, czyjeś złe życie odbite 
w spojrzeniu.
Wystawa Ievy Epnere w Miejscu Projektów Zachęty bawi się 
chronologią. Zwiedzanie widz zaczyna od najnowszego projektu 
artystki zatytułowanego Piramida, zainspirowanego jej pobytem 
na Spitzbergenie, w opuszczonej poradzieckiej bazie/kopalni węgla 
o tej samej nazwie. Ośrodek, którego nazwa stała się tytułem filmu 
(Cztery krawędzie Piramidy), działał od lat czterdziestych XX wieku 
aż do upadku Związku Radzieckiego jako propagandowa wizytówka 
komunistycznego systemu. Artystka zastała go w stanie bezruchu, 
opuszczenia, odcięcia od świata. Sfotografowała i sfilmowała 
zapierającą dech w piersiach otaczającą przyrodę — z majestatyczną 
górą w kształcie piramidy przeoranej maszynami wydobywczymi; 
wykładane drewnem ulice-kładki, opuszczone budynki, 
pomieszczenia pełne przedmiotów, które budowały tamtą sowiecką 
rzeczywistość. Mocne wrażenie pozostawia fotografia ukazująca 
półkę z wtedy „słusznymi” książkami i uschniętymi kwiatkami 
doniczkowymi — kiedyś zapewne pieczołowicie chronionymi przez 
mieszkańców bazy przed nieprzyjaznym północnym klimatem. Ieva 
Epnere nie byłaby sobą, gdyby nie skonfrontowała tych martwych 
obrazów z historiami ludzi rzuconych przez los w to niezwykłe 
miejsce — jak np. starsza pracownica stołówki, młodzi strażnicy 
wynajęci do pilnowania budynków. Stanowiące ważną część filmu 
rozmowy z nimi odsłaniają różne ludzkie losy naznaczone historią. 
Łączy je fascynacja tym szczególnym miejscem położonym na końcu 
świata, poza cywilizacją i czasem; swoisty kult, jakim je otaczają 
— jak wynika z ich opowieści — dostarcza im niemal mistycznych 
przeżyć.
Projekt Piramida może być odczytany przez pryzmat związków 
człowieka z przyrodą, lecz także jako historia o śladach przeszłości 
zamrożonych w pejzażu i obiektach lub o spektakularnym upadku 
cywilizacji czy idei. W filmie pojawia się też postać dziewczyny 
w sukience w starym stylu, samotnie błądząca po opuszczonej 
osadzie. Czy to alegoria samotności artysty w trudach twórczego 
procesu? 
Projekt został zrealizowany z użyciem różnych środków. Poza 
wspomnianym filmem, ekspozycję tworzą różnej skali fotografie — 
zbliżenia i dalekie plany, oprawione w ramy, a także umieszczane 
bezpośrednio na ścianie lub wydrukowane na tkaninie i rozrzucone 
na podłodze (jak pogniecione szmatki czy kryształy lodu). Elementy 
odnoszące się do lodowcowych krajobrazów znajdziemy także we 
fragmentach architektury ekspozycji.
Po raz pierwszy wątki obecne w projekcie Piramida pojawiły się na 
wystawie indywidualnej Ievy Epnere w sierpniu tego roku w Kim? 
Contemporary Art Centre w Rydze, której kuratorką była Zane 
Onckule. Wystawa nosiła tytuł A No-Man’s Land, an Everyman’s 
Land i została potem przeniesiona do Liepaja. Dla Miejsca Projektów 
Zachęty artystka przygotowała nową wersję filmu i wydruki zdjęć, 
uwzględniając przestrzeń galerii.
Widz przychodzący na wystawę Piramida i inne historie 
w Warszawie ma także szansę skonfrontować najnowszy projekt 
Epnere z wyborem jej wcześniejszych prac. Punktem wspólnym 
wszystkich wydaje się być próba uwidocznienia przez artystkę 
duchowego wymiaru sztuki. 

Magda Kardasz

Ieva Epnere 
Piramida i inne historie

Pyramiden and Other Stories

kuratorka / curator: Magda Kardasz 

współpraca / cooperation: Karolina Bielawska

wystawa / exhibition

Ieva Epnere. Piramida i inne historie / Pyramiden 
and Other Stories
21.11.2015–17.01.2016

wtorek–niedziela 12–20 / Tuesdays–Sundays 12–8 p.m.

ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa

+48 22 826 01 36

mpz@zacheta.art.pl

zacheta.art.pl

realizacja wystawy / exhibition production:  

Marek Janczewski i zespół / and team

folder 

wydawca / publisher:

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki  

pl. Małachowskiego 3, 0-916 Warszawa

dyrektorka / director: Hanna Wróblewska

projekt / graphic design: Jakub Jezierski

tłumaczenie / translation: Ewa Kanigowska-Gedroyć

redakcja / editing: Jolanta Pieńkos 

łamanie / layout execution: Krzysztof Łukawski

© Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015

Tekst dostępny na licencji Creative Commons Uznanie 

autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska  

Text is licensed under a Creative Commons  

Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license

druk / printed by ARGRAF, Warszawa

sponsorzy wernisażu 
sponsors of the opening reception

patroni medialni 
media patronage

specjalne podziękowania dla 
special thanks to

Ambasady Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Embassy of the Republic of Latvia in the Republic of Poland

i / and


