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Аборти в Польщі були, є і будуть. Законно чи ні, в 
безпечних умовах чи ні, люди з небажаною вагітністю 
будуть переривати їх. Колись за підтримки жінок, які 
розбирались у травах і яких обвинувачували у чаклунстві, 
сьогодні - найчастіше за допомогою перевірених таблеток: 
міфепристону і мізопростолу, які можна замовити для 
особистого користування, наприклад, на сайті womenhelp.
org. Завдяки жіночій самодопомозі ми були, є і будемо 
вільні у прийнятті рішень про себе, вільні від страху і 
сорому. У галереї 66P ми запрошуємо вас до сакрального 
місця, яке присячене підвищенню компетенції осіб, які 
можуть завагітніти, а також пропагування та шанування 
мережі підтримки абортів. До місця м’якої напівтемряви, 
живої завдяки істині часу і швидкоплинності всього, що 
відчуває, всього тендітного.

Зі стін галереї м’яке світло промальовує картини, що 
створюють нову, сильну іконографію, яка, не поминаючи 
темних аспектів реальності, укріплює свободу дій і 
загальне процвітання. У центрі сакрального приміщення 
знаходиться вівтар, який спонукає вас до пошуку у 
власному відображенні образу Світлої і Темної матері. Він 
оповитий інсталяцією, яка заохочує уважно прислухатися 
до історії: намальованої, наспівуваної, чи промовленої 
пошепки – і вплітати в неї свою власну чутливість, що 
виходить прямо з тіла. 

Право на життя і право на вибір зовсім не суперечать 
один одному, що нав’язують автори сучасного дискурсу. 
Це права тих, хто може завагітніти. Незалежно від 
репресивних порядків культури і влади, несправедливих 
соціальних угод і принизливих для нас норм, ми самі 
приймали, приймаємо і будемо приймати рішення. На 
щастя, попри прийняття соціальних табу щодо абортів та 
стигматизації, все більше і більше людей діляться своїм 
досвідом. Завдяки виступі у польському парламенті 
Наталії Броніарчик вже відомо, що 1 з 3 жінок у Польщі 
зробила аборт, а 61% з них-матері, які піклуються про 
дітей, які перебувають під їх опікою. Відомо, що тільки 
1% абортів в Польщі відбуваються з законних причин 
- вагітність, що є результатом забороненої дії або 
загрожує життю вагітної жінки – а в інших  99% випадків 
наша держава заламує руки, змушує нас залишатися на 
самоті і мовчати. Тим не менш, ми також знаємо, що ми не 
одні у цьому.

Ми робимо аборти і допомагаємо іншим в цьому 
питанні, незважаючи на загрозу правових репресій. 
Іноді ми відсуваємо на другий план наші власні 
переконання, щоб оточити людей в небажаних 
вагітностях саме тією турботою і опікою, яка їм потрібна. 
Виставка - це безпечний простір, яка заохочує до 
уважного прислухання, а не арена для дебатів. Це 
святиня, пронизана різноманітним досвідом і жестами 

підтримки, які тут можна отримати. Вона переплітається 
з культурними посланнями, з відносинами, які ще 
будуть побудовані, з різними видами діяльності, і з так 
необхідними сьогодні вправами: чуйною уважністю, 
пам’яттю і уявою. 

Мережа підтримки абортів щільна. Вона настільки 
щільна, що ніяке посилення правил її не порушить. 
Люди, які опинились у небажаній  вагітності, можуть 
отримати необхідну інформацію, гроші і допомогу, хоча 
забезпечення цього має займатися держава. Колись 
нареченим вплітали у весільні вінки абортивну руту.  
Сьогодні на вулицях міст можна побачити графіті і 
наклейки з номером телефону: 22 29 22 597. В абортах 
допомагає і Юстина Виджиньска з команди Aborcyjny 
Dream Team, яку притягнуто до відповідальності, і кожна 
людина, яка внесла свої гроші на рахунки будь-якої з 
організацій, m.in.: ADT, жobiet w Sieci, Cioci Basi, Czesi albo 
Wieni, Women Help Women,або FEDERA -Фонд на підтримку 
жінок і планування сім’ї, що бореться за репродуктивну 
справедливість в Польщі. 

Будьмо як #jakJustyna, єднаймося у мережу.

Виставка у галереї 66p - Суб’єктивному закладі культури 
опирається на коміксі, Розповіді про аборти, який побачив світ у 
березні цього року і розповідає справжніх історій абортів польок. 

Беата Роєк
донька Анджея і Магдалени. 1985 року народженя. 
Візуальна художниця. Займається живописом, 
малюванням та іншими формами передачі думок на 
полотні. Opowieści aborcyjne (Розповіді про аборти) це її 
другий комікс.

Соня Собич 
1986 року народження. Антрополог культури. Пише, 
режисерує, монтує відео. Вона бере участь у розробці 
та реалізації проєктів, що відповідають принципам 
регенеративної економіки (англ. regenerative economy). 
Вона плете людські мережі. Вона займається любов’ю, 
кропом і утопією.

Софія Резник
феміністка, дослідниця і діячка мистецтва, що працюю на 
кордоні з наукою і активізмом. В першу чергу займається 
жіночими історіями і художніми дослідженнями, збирає і 
архівує звіти художників. Своїми знаннями вона ділиться в 
рамках колективу Каріатиду.
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