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P oddawane zabie-
gom, okaleczane, 
skazywane na 
cierpienie. We-
dług szacunków, 

na świecie żyje obecnie po-
nad 130 milionów obrzeza-
nych kobiet. Problem dotyczy 
głównie krajów afrykańskich, 
ale coraz szersze kręgi zatacza 
również w społecznościach 
emigrantów pochodzących z 
tych rejonów.

W tym roku obchodzi 
30-lecie istnienia. Mająca 
swoją główną siedzibę w Lon-
dynie, ale działająca na terenie 
całej Wielkiej Brytanii, a także 
w Europie i Afryce, organiza-
cja FORWARD (Foundation 
for Women’s Health, Rese-
arch and Development) na 
brak zajęć nie narzeka.

– Naszym celem jest 
ochrona praw i godności afry-
kańskich dziewcząt i kobiet, 
doprowadzenie do sytuacji, 
w której będą mogły normal-
nie żyć, mieć równe szanse 
rozwoju oraz decydować o 
swojej przyszłości. Skupia-
my się głównie na zwalcza-
niu procederu obrzezania 
(Female Genital Mutilation) 
oraz małżeństw dzieci – mówi 
menedżer ds. projektów w 
FORWARD Naomi Reid, pod-
kreślając, że członkowie orga-
nizacji pracują z afrykańskimi 
społecznościami w Europie 
oraz wielu rejonach Afryki. 

Więcej niż zysk
Red Gallery, londyńska 

dzielnica Shoreditch. Wcho-
dzimy do środka, oglądamy 
prezentowane prace. Wysta-
wa „Something about Bodies” 
budzi zainteresowanie, cho-
ciaż temat nie jest łatwy. Ból, 
cierpienie, smutek… Odma-
lowane w obrazach, rzeźbach, 
grafice, filmie…

To efekt twórczej ekspresji 
30 artystów, z których wielu 
pochodzi z krajów, gdzie poru-
szane zagadnienia są chlebem 
powszednim. 

– Wystawa ma przede 
wszystkim budzić świado-
mość. Pokazać afrykańskie ko-
biety i dziewczęta narażone na 
okaleczenia narządów płcio-
wych w imię rytualnej tradycji. 
To równie niehumanitarne, 
jak małżeństwa kilku- i kilku-
nastolatek zmuszanych do po-
ślubienia starszych mężczyzn 
– mówi Aga Tamioła, która w 
ramach wystawy zorganizo-

wała własny pokaz „Tradition 
Run Deepen Than Law”. Skła-
dają się na niego prace 11 osób 
zrzeszonych w założonej przez 
nią organizacji „Artyści prze-
ciw FGM”. To pierwsza ze-
społowa prezentacja tej grupy 
– w przyszłości planowane są 
kolejne, w różnych częściach 
świata.

Tamioła to ciekawa postać. 
Pochodzi ze Stargardu Szcze-
cińskiego, ukończyła lingwi-
stykę stosowaną na Uniwersy-
tecie Warszawskim, po czym, 
w 2007 roku, przeprowadziła 
się do Londynu. W brytyjskiej 
stolicy zajęła się sztuką. Sama 
nazywa siebie artystką multi-
medialną – maluje, rzeźbi w 
metalu, tworzy instalacje, zaj-
muje się ginącymi językami. 
A oprócz tego przygotowuje 

projekty dźwiękowe. To ostat-
nie zagadnienie przedstawi 
w maju na uniwersytecie w 
Cambridge, w ramach cyklu 
wykładów „Sprawy obywatel-
skie”, zorganizowanych przez 
tamtejsze Centrum Badań nad 
Sztuką, Socjologią i Humani-
styką.

A w jaki sposób trafiła na 
wystawę w Red Gallery? 

– Podczas studiów na Col-
lege Central St Martins, Uni-
versity of the Arts, które ukoń-
czyłam dwa lata temu, duży 
nacisk kładziono na projekty 
społeczne, podkreślając ważną 
rolę artysty i wpływanie przez 
sztukę na świadomość ludzi. 
Uczelnia zachęcała do wzię-
cia udziału programie „More 
than profit”, propagując dzia-
łania wolontaryjne kosztem 

zysku, a że akurat byłam pod 
wrażeniem artykułu, jaki prze-
czytałam w gazecie na temat 
FGM, pomyślałam o zorgani-
zowaniu pokazu obrazującego 
ten problem. Przygotowałam 
projekt, otrzymałam grant, a 
zgłębiając temat trafiłam na 
organizację FORWARD. Oni 
również planowali wystawę, 
więc postanowiliśmy połączyć 
siły – opowiada Aga, która 
ogłosiła otwarty konkurs dla 
artystów. Napłynęło ponad 
40 prac, z różnych zakątków 
świata. Ostatecznie podczas 
„Something about Bodies” 
zaprezentowano twórczość 11 
osób – z Wielkiej Brytanii, An-
goli, Czech i Polski. Nasz kraj 
poza Tamiołą reprezentowały 
Emilia Maryniak i Magdalena 
Radłowska.

Kwiat Pustyni
Tydzień. Tyle czasu trwa-

ła londyńska wystawa. Jej 
kurator, Richard „Rich Bik” 
Mkoloma, znany projektant 
mody i konsultant współpra-
cujący z czołowymi świato-
wymi markami, nie ukrywał 
zadowolenia. Na wernisażu 
pojawiło się ponad 100 osób, 
w tym wiele kobiet i dzie-
ci; galeria pękała w szwach. 
Również w kolejnych dniach 
frekwencja dopisała. Fun-
dusze – zebrane na miejscu 
oraz podczas aukcji prowa-
dzonej w internecie – zosta-
ną przeznaczone na działal-
ność FORWARD. 

– Zmiana myślenia wią-
że się z dotarciem do świa-
domości. Chodzi o to, żeby 
unaocznić dziewczynkom i 

kobietom, jakie prawa im 
przysługują, a ogółowi spo-
łeczeństwa pokazać, że nie 
można być obojętnym na 
tego typu praktyki. To długi 
i mozolny proces, ale kropla 
drąży skałę – mówi Naomi 
Reid, podkreślając, że FGM 
jest mocno zakorzenione w 
tradycji i kulturze. Niejed-
nokrotnie ci, którzy się tym 
zajmują, mają dobre inten-
cje, nie zdając sobie sprawy 
z wagi problemu. Ba, nawet 
same kobiety myślą, że to 
normalne.

Tymczasem skutki są fatal-
ne. Po zabiegach, często wy-
konywanych w niesterylnych 
warunkach, występuje dużo 
infekcji i komplikacji zdrowot-
nych, a okaleczenie, zarówno 
fizyczne jak i psychiczne, po-
zostaje na całe życie. 

Skala zjawiska jest 
ogromna. Obecnie na świe-
cie żyje ponad 130 milionów 
obrzezanych kobiet, a proce-
der praktykowany jest wśród 
wielu społeczności – głównie 
w Afryce, ale też w Amery-
ce Południowej, Australii i 
Azji. Na tej niechlubnej liście 
przodują Somalia, Gwinea, 
Dżibuti, Egipt, Mali, Sierra 
Leone, Sudan... Co więcej, 
tradycja kultywowana jest 
również wśród imigrantów 
pochodzących z tych tere-
nów, a mieszkających w Eu-
ropie. W samym Londynie 
zabiegowi poddawanych 
jest rocznie ponad 6 tysięcy 
dziewczynek i kobiet, a w ca-
łej Wielkiej Brytanii niemal 
czterokrotnie więcej. 

Co leży u podstaw obrze-
zania? Powody są różne. Ma 
ono stanowić objaw osią-
gnięcia dorosłości, ale także 
kontrolę nad seksualnością 
kobiet, gdyż gwarantuje do-
chowanie dziewictwa do ślu-
bu. A potem utrzymywanie 
wierności małżeńskiej.

Jak zauważa w swojej 
książce „Kwiat Pustyni” so-
malijska modelka, aktorka i 
działaczka humanitarna Wa-
ris Dirie, afrykańska tradycja 
małżeńska ma długą historię, 
wiążącą się z wymiernymi 
korzyściami finansowymi. 
„Wydając za mąż dziewicę 
ojciec mógł oczekiwać dobrej 
zapłaty. Natomiast na pozby-
cie się z domu córki zbruka-
nej seksem z obcym mężczy-
zną nie było żadnej szansy” 
– podkreśla Waris Dirie. r

W czerwonej galerii

aWśród widzów byli przedstawiciele różnych narodowości 
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aNa wystawie zostały pokazane prace 30 artystówaAga Tamioła (na zdjęciu) w ramach wystawy zorganizowała własny pokaz „Tradition Run 
Deepen Than Law”.
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