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Pilny apel w kwestii reprezentacji kobiet w muzyce elektronicznej i w sztuce cyfrowej 
 

Nawi!zuj!c do niedawnej debaty publicznej na temat seksizmu w niemieckich mediach, female:pressure 
wzywa do wspólnego przegl!du reprezentacji kobiet w muzyce elektronicznej i sztuce cyfrowej. W zwi!zku 

z tym pragniemy wnie"# swój wk$ad w postaci analizy naszych obecnych warunków pracy. 
 
 

female:pressure jest mi%dzynarodow! baz! danych i sieci! wspieraj!c! kobiety w dziedzinie muzyki 
elektronicznej i sztuki cyfrowej: DJki, producentki i performerki, wokalistki, artystki wizualne, agentki 
bookingowe, w$a"cicielki wytwórni i labeli, badaczki, naukowcy i akademickie wyk$adowczynie zajmuj!ce 
si% powy&szymi dziedzinami. Mamy ponad 1100 cz$onki' w 56 krajach, wiele z nich to profesjonalne artystki 
aktywne na scenie mi%dzynarodowej. 
 
Cz$onkinie sieci female:pressure dzia$aj! w na pozór progresywnej scenie muzyki elektronicznej i jej odmian. 
Jednak, gdy porówna# j! z innymi dziedzinami artystycznymi, okazuje si%, &e kobiety s$ notorycznie 
niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie produkcji i realizacji wspó%czesnej muzyki. W zwi!zku z 
tym grupa female:pressure pragnie zaprosi# do zapoznania si% z faktami i sprawi#, aby mechanizmy tego 
specyficznego rynku sta$y si% bardziej przejrzyste. 
 
Przyjrza$y"my si% statystykom dotycz!cym festiwalowym sk$adom, wydawnictwom wytwórni i obecno"ci 
kobiet na kilku listach 100 najlepszych (top 100). Wyniki s! szokuj!ce i przygn%biaj!ce, w$a"nie dla nas, 
mocno zaanga&owanych w scen% muzyczn!. Wi"kszo!& festiwali – czy to  finansowanych ze !rodków 
publicznych, czy z innych 'róde% – z pewno!ci$ nie k%adzie nacisku na zapewnienie odpowiedniej 
proporcji artystów obu p%ci czy ró(norodno!ci w ogóle. To ewidetnie dotyczy równie& wydawnictw 
wytwórni muzycznych – w Niemczech (epicentrum muzyki elektronicznej i artystów p$ci &enskiej), jak i w 
wielu innych krajach. Obecnie, proporcjonalnie 10% artystów p%ci (enskiej mo(na uzna& jako poziom 
powy(ej !redniej. Uwa&amy, &e jest nie do przyj%cia w XXI wieku, aby wci!& cz%sto okazywa$o si% na 
du&ym festiwalu, &e jeste"my jedyn! wyst%puj!c! kobiet!. Nasze kole&anki po fachu s! dla nas inspiruj!ce i 
czujemy, &e publiczno"# równie& chcia$aby je us$ysze# i zobaczy# je na scenie. Z wynikami naszych 
dotychczasowych bada' mo&na si% zapozna# tutaj: http://femalepressure.wordpress.com/facts 
 
Jako kolektyw wierzymy, &e zwi"kszenie !wiadomo!ci na temat tego problemu i nacisk na wi"ksze 
zró(nicowanie list artystów na festiwalach i w wytwórniach – pod wzgl%dem p$ci, wieku, pochodzenia 
etnicznego i kultury, (nie)sprawno"ci, jest wa&ne. Nie chcemy zak$ada#, &e intencj! organizatorów i 
kuratorów jest anga&owanie niemal wy$!cznie artystów p$ci m%skiej w wyniku czystego mizoginizmu. 
Zak$adamy raczej, &e robi! to, poniewa& dopasowuj! si% do spo$ecznych konwencji, chc!c promowa# 
grup% rówie"ników i nie uwzgl%dniaj!c spo$eczno-politycznego wymiaru swoich wyborów. Jest du&o wi%cej 
zagadnie# dotycz$cych równo!ci szans i odpowiedzialno!ci spo%ecznej, w szczególno!ci gdy 
festiwale s$ w du(ej mierze finansowane przez podmioty finansuj$ce sztuk", które z kolei otrzymuj! 
finansowy wsparcie od ca$ego przekroju spo$ecze'stwa. 
 
)$damy nowej !wiadomo!ci, postawy, która wyra&a jasno, &e brak ró&norodno"ci jest banalne i 
niepost%powe, spo$ecznie uwsteczniaj!ce i nie mo&e w &adnym przypadku by# traktowane jako 
wizjonerskie, ani jako prezentuj!ce wachlarz ekscytuj!cych artystów i sztuki naszych czasów i przysz$o"ci. 
Naprawd% nie ma usprawiedliwienia dla jawnego powszechnie panuj!cego braku ró&norodno"ci 
kompetentnych i ekscytuj!cych artystów. Festiwalowe line-up’y (zw%aszcza te, które korzystaj$ z 
finansowania publicznego) powinny d$(y& do uwzgl"dniania reprezentacji wi"kszej ilo!ci artystów 
kobiet w stosunku do m"(czyzn odzwierciedlaj!c w ten sposób populacj%, której  maj! nadziej% si% 
przys$u&y#. 
 
Nasze dzia$ania i praca s! dla nas wa&ne, jako manifest kultury aktywnej, znak naszych czasów i nasz 
wk$ad w dialog kulturowy. My równie& przywi!zujemy wag% do jako"ci, masteringu i wyko'czenia swoich 
instrumentów i narz%dzi produkcyjnych, do zaawansowania naszych muzycznych "rodków wyrazu i stylu.  



Jednak kluczowym punktem post"pu kulturowego i jego poprawy jest interakcja z do!wiadczon$ 
publiczno!ci$: performance, wymiana, reakcja, ocena, reprezentacja, próby i b$%dy, to podstawowe kroki 
w rozwoju w$asnego warsztatu i kreatywno"ci. 
 
B!d(my szczerzy – wystarczy. female.pressure uwa(a, (enie ma uzasadnienia dla wydarze# 
muzycznych bardziej zdominowanych przez m"(czyzn. My i odbiorcy p%ac$cy za to, potrzebujemy i  
zas%ugujemy na orze'wiaj$c$ i interesuj$c$ ró(norodno!&! 
 
Kuratorzy festiwali, sponsorzy, w$a"ciciele wytwórni, dziennikarze: dajcie wi"cej mo(liwo!ci kobietom!  
Kobiety kuratorzy festiwali, sponsorzy, w$a"ciciele wytwórni, dziennikarze: Nie starajcie si% by# lepsze od 
m%&czyzn jedynie przez ponoszenie "ryzyka" anga&uj!c uznanych artystów p$ci m%skiej! Dajcie szans" 
wi"kszej grupie kobiet! 
 
Czekamy na odpowied( i pozytywne zmiany w tej dziedzinie kultury w przysz$o"ci. Nie wahaj si% z nami 
skontaktowa#, je"li masz jakiekolwiek pytania dotycz!ce tej kwestii. 
 
Za lepsz! przysz$o"# sztuki. 
 
female:pressure 
 

))http://www.femalepressure.net/ 
https://www.facebook.com/femalepressure 

http://femalepressure.wordpress.com/ 
https://soundcloud.com/groups/female-pressure 

https://twitter.com/female_pressure 
http://paper.li/female_pressure/1362414963 

 
 
 

 
 


