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Z rado?ci? prezentujemy zredagowany przez dr. Piotra Cichockiego i mgr Weronik? Pli?sk? katalog
interdyscyplinarnej wystawy „Cargo/(nie)materialno??”, która odby?a si? w 2015 roku w Muzeum Azji i Pacyfiku w
Warszawie, w IEiAK UW oraz w Galerii 18A.

Zarówno w wystawie, jak i w przygotowaniu katalogu, wzi?li udzia? studenci etnologii i kulturoznawstwa
UW. Wystaw? zorganizowano we wspó?pracy z Wydzia?em Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. W?ród wspó?tworz?cych j? artystów znale?li si? m. in. Daniel Rycharski, Dang Thuy Duong,
Izabela Chamczyk, Piotr Cichocki [1], Marek M. Berezowski i Anton Niko?otow.
Teren graniczny pomi?dzy antropologi? kulturow? a sztuk? wspó?czesn?, który zamieszkali?my w trakcie
przygotowania i trwania wystawy „CARGO/(nie)materialno??”, jest na tyle s?abo zaludniony, ?e charakter naszej
wyprawy i osiedlenia wymaga dok?adniejszej relacji. By? mo?e szumnie mo?na by?oby j? okre?li? mianem
manifestu, jednak w istocie jest raczej zapisem stosowanej przez nas metody pracy, wyznaczanych celów oraz
podstaw teoretycznych. (…) Punktem wyj?cia sta?o si? dla nas metaforycznie potraktowane poj?cie „cargo”,
pojawiaj?ce si? cz?sto w antropologii kulturowej za spraw? tak zwanych kultów cargo, czyli synkretycznych praktyk
religijnych z terenów Melanezji. Kulty cargo, szeroko opisywane nawet poza literatur? etnograficzn?, a polegaj?ce,
mi?dzy innymi, na plemiennej mimikrze systemu bankowego, lotnisk czy zachodnich strojów, mo?na rozumie? jako
dyskursywn? i performatywn? reinterpretacj? pochodzenia, znaczenia i roli towarów sprowadzonych na nowy grunt
przez kolonistów.

Piotr Cichocki [1], „Wst?p”
We are pleased to present you with the catalogue from the “Cargo/(im)materiality” interdisciplinary
exhibition (2015) which was co-hosted by our Institute together with the Asia Pacific Museum in Warsaw
and Gallery 18A. The volume co-edited by Piotr Cichocki [1] and Weronika Pli?ska was prepared in
collaboration with the students of ethnology and cultural studies. The exhibition was co-organized by the
Faculty of Art, Pedagogical University of Cracow. Among the contributors to the project are contemporary
artists: Daniel Rycharski, Dang Thuy Duong, Izabela Chamczyk, Piotr Cichocki [1], Marek M. Berezowski and
Anton Nikolotov.
The liminal space between cultural anthropology and modern art is relatively unpopulated, so our exploration and
eventual inhabitation of that area, which happened during the work on the exhibition entitled
“CARGO/(im)materiality” demands a more elaborate reflection. Calling it a manifesto would perhaps be too
pompous of a statement. It is more of a detailed description of our methodology, aims and theoretical basis. (…) The
theoretical point of departure was a metaphor of CARGO, the notion present in the field of anthropology since the
early descriptions of syncretic religious practices from Melanesia, widely known as the „cargo cults”. The concept
of CARGO became used also outside the academic world, although originally it designated practices such as the
mimicry of Western banking systems, airfields or clothing. We decided to make a reference to the term CARGO as
to the discursive and performative reinterpretation of the role and meaning of the Western commodities.
Piotr Cichocki [1], “Introduction”
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