
110Cremaster

Cremaster 1

Cremaster 1 jest muzyczną rewią rozgrywającą się 
na niebieskiej, syntetycznej nawierzchni stadionu 
futbolowego Bronco w Boise – rodzinnym mieście 
Matthew Barneya w stanie Idaho. W powietrzu 
unoszą się dwa sterowce Goodyear przypominające 
statki powietrzne używane podczas telewizyjnych 
transmisji z rozgrywek futbolu amerykańskiego. 
Na pokładzie każdego z nich znajdują się cztery 
hostessy. Słychać łagodną, wszechobecną muzykę 
przywodzącą na myśl szum silników. Pośrodku ka-
bin obu sterowców, na przykrytych białymi obrusami 
stołach stoją abstrakcyjne rzeźby z wa zeliny otoczo-
ne kiśćmi winogron. W jednym statku grona są białe, 
w drugim – czerwone. Pod każdym ze stołów siedzi 
pani Goodyear (grana przez Marti Domination). 
Ta podwojona istota, znajdująca się jednocze-
śnie w obu sterowcach, nadaje tempo narracji. 

Uchyliwszy rąbek obrusa, Goodyear zaczyna zry-
wać winogrona i chowa je w swojej kryjówce. Za ich 
po mocą układa diagramy, które kierują ruchami 
grupy tancerek uczestniczących w rewii. Kamera 
przemieszcza się nieustannie między rysunkami 
Goodyear i panoramicznym widokiem tancerek usta-
wiających się w odpowiadającą im formę: od rów-
noległych linii do litery H, od dużego koła do zarysu 
dzielących i powielających się komórek, od prze-
dzielonego na pół, charakterystycznego emblematu 
(niejako znaku firmowego Barneya) do wyobrażenia 
płodu w pierwszych sześciu tygodniach ciąży, kiedy 
to jeszcze nie można określić płci osobnika. Koły-
sząc się w rytm muzyki, tancerki tworzą kontury an-
drogynicznych gonad przypominających kształtem 
dwa unoszące się nad stadionem sterowce symboli-
zujące nieograniczony potencjał.
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