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„Poważam potrzebę czynu. Byłbym ostatnim, który ośmiela się
przeciwko niej zaprotestować. Poddaję wam tylko pod rozwagę,
Panie i Panowie, czy ten przymus działania tu i teraz — i moment zatrzymania myśli, który się z tym wiąże — nie unieruchamia przypadkiem myśli akurat w tym punkcie, w którym
powinna ona iść naprzód, jeśli w ogóle ma dotrzeć tam, gdzie
mogłoby się coś zmienić? […] Klątwa współczesności polega
w niemałym stopniu na tym, iż skłania ona ludzi do działania,
ponieważ wierzą oni w to, że tym sposobem wyrwą się spod
działania klątwy — a to przeszkadza im w refleksji nad sobą
i nad sytuacją; refleksji, która może faktycznie uwolniłaby ich
od tej klątwy”. Tymi słowami zwracał się Theodor Adorno do
studentów w połowie burzliwych lat 60. XX wieku, kiedy to
właśnie potrzeba czynu, innymi słowy — potrzeba skuteczności rozżarzała zrewoltowane umysły. Dzisiaj, gdy z nową
mocą wracają wezwania do uskutecznienia sztuki, zastrzeżenie Adorna znów warto wziąć pod rozwagę.
W 2007 roku, jeden z najważniejszych przedstawicieli sztuki krytycznej, Artur Żmijewski ogłosił słynny manifest
„stosowanych sztuk społecznych”. Apelował w nim o twórczość,
która przekracza granice swego autonomicznego pola i staje
się działaniem zorientowanym na osiąganie realnych skutków w pozaartystycznym świecie. Sztuka, mówił Żmijewski,
ma sens jedynie wtedy, gdy staje się narzędziem społecznej
zmiany. Wówczas był to głos odosobniony. Dzisiaj, jak się wydaje, niemal każdy działający w polu sztuki czuje się w obowiązku znaleźć dla swojej aktywności społeczne uzasadnienie. Konieczność zaangażowania sztuki w rozwiązywanie
realnych problemów jest dyskutowana w galeriach, muzeach, podczas rozlicznych biennale, festiwali a nawet targów.
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Mówią o niej zarówno artyści, krytycy, kuratorzy, jak i aktywiści społeczni i samorządowi urzędnicy. Odnosi się przy tym
wrażenie, że co i rusz dyskusja ześlizguje się w utarte koleiny,
w mechaniczny sposób powielając ciągle te same myślowe
schematy. Niniejsza publikacja to próba wyjścia poza ową
schematyczność. Ruszyć myśl z miejsca, w którym potrzeba
czynu pochopnie ją zatrzymuje — oto cel, jaki jej przyświeca.
Kwestia skutku w sztuce domaga się przemyślenia
z wielu powodów, najważniejszym z nich wydają się jednak
postępy utylitaryzmu, który uprawomocnia się jako dominująca ideologia w kolejnych obszarach ludzkiego działania. Gdy
porządek celowości staje się hegemoniczny, gdy wszelka aktywność zaczyna być orientowana na osiąganie wymiernych
efektów i postrzegana przez pryzmat swojej użyteczności,
nie sposób nie pytać o naturę skuteczności działania artystycznego; o to, na czym miałaby polegać — ta pożądana —
skuteczność sztuki. To pytanie staje się szczególnie istotne,
gdy coraz chętniej widzi się w sztuce bądź to wsparcie dla
przemysłów kultury — a co za tym idzie, działalność, którą
koniec końców rządzi ekonomiczne prawo zysku — bądź narzędzie służące państwu do uprawiania polityki społecznej:
przeciwdziałaniu różnym formom wykluczenia, rewitalizacji
obszarów cywilizacyjnie zdegradowanych, wzmacnianiu więzi
międzyludzkich, rozwojowi postaw obywatelskich, tworzeniu
nowych miejsc pracy etc. Czy owo włączanie sztuki w procesy służące osiąganiu celów związanych z innymi dziedzinami
ludzkiej rzeczywistości stanowi wyraz ostatecznego tryumfu
zaangażowanej twórczości i formułowanych przez awangardę jeszcze w latach 20. XX wieku postulatów zintegrowania
sztuki z życiem? Czy też, wręcz przeciwnie — jest ono dowodem na ostateczną klęskę, na całkowite przechwycenie sztuki przez wszechogarniającą logikę ekonomizacji, uznanie jej,
jak pisze jedna z badaczek, za jeszcze jeden z zasobów do
wykorzystania przez rynek lub państwo?
Czy zatem rację mają ci, którzy mimo wszystko wchodzą w przestrzeń obowiązywania pozaartystycznych reguł
i, godząc się na obowiązujące w niej kryteria celowości, starają się rozwijać prawdziwie wspólnotowe i emancypacyjne
projekty? Czy też ci, którzy uważają, że sztuka, poddając się
zewnętrznym regułom skuteczności i pozaartystycznie definiowanym celom, traci to, co jest potencjalnie jej najważniejszym walorem, a mianowicie — zdolność wyobrażania
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SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

autentycznych alternatyw wobec istniejącego i dominującego porządku? Czy instrumentalizacja sztuki jest zatem sposobem na jej dezalienację, na uczynienie społecznie istotną?
Czy też skutkiem instrumentalizacji jest to, że przestaje być
ona, jak zauważa współczesny myśliciel, „ostatnim szańcem
pragnienia, by żyć inaczej”? Czy jasne określenie celu nie zamyka drogi do nieskrępowanego eksperymentu i swobodnej
pracy wyobraźni? „Bez celu sztuki — zauważa Adorno — to jej
uchronienie się przed przymusem narzucanym przez zasady
samozachowania. Sztuka ucieleśnia coś w rodzaju wolności
pośród zniewolenia. To, że samym swoim istnieniem wykracza poza zaklęty krąg dominacji, stowarzysza ją z obietnicą
szczęścia, którą sama jakoś wyraża ekspresją rozpaczy”. Czy
utrata bezpośredniego wpływu na rzeczywistość życiową jest
ceną, którą warto zapłacić za zachowanie sztuki jako przestrzeni „wolności pośród zniewolenia”?
Publikacja, którą Czytelnik/Czytelniczka trzyma
w ręku, nie udziela na te pytania jednoznacznych odpowiedzi. Prezentuje natomiast rozległą panoramę wyobrażeń o skuteczności sztuki, zarówno tych formułowanych na płaszczyźnie teoretycznej, jak i tych testowanych w praktyce. Zebrane
w niej materiały to pokłosie wielomiesięcznego cyklu spotkań
i dyskusji, w których wzięli udział artyści, projektanci, architekci, kuratorzy, działacze miejscy oraz badacze reprezentujący różne dyscypliny uniwersyteckie. Im wszystkim pragnę
niniejszym podziękować za niezwykle wartościowy wkład,
jaki wnieśli do tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kieruję do Tomasza Załuskiego, pomysłodawcy zarówno
cyklu, jak i publikacji. Jego zaangażowaniu, rozległej wiedzy
i otwartości na różne postawy i stanowiska zawdzięczamy
tak wielostronne, pogłębione i wolne od dogmatyzmu ujęcie
jednego z najważniejszych tematów współczesnej sztuki, jakim jest jej możliwa i pożądana skuteczność.
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Czy sztuka może być „skuteczna”? Na ile może ona dziś oddziaływać na rzeczywistość pozaartystyczną, aktywnie włączać się w praktyki kulturowe, ekonomiczne, społeczne i polityczne? Na czym polega jej skuteczność w różnych domenach, w jakich daje się dostrzec jej oddziaływanie? Jeśli zaś
działaniom artystycznym brak tego rodzaju skuteczności, to
co należy zrobić, aby ją zyskały?
Aby móc rozstrzygnąć te kwestie, trzeba najpierw uściślić, co właściwie kryje się pod pojęciem skuteczności sztuki. Odsyła ono niewątpliwie do etosu zmiany rzeczywistości
i potrzeby aktywnego udziału w życiu społecznym, definiujących wiele współczesnych idei oraz praktyk artystycznych. Przywołuje też spory o to, czy sztuka jako „inne miejsce” w przestrzeni społecznej, jest w stanie kształtować tę
przestrzeń — a jeśli tak, to za pomocą jakich narzędzi, w jakim zakresie i w oparciu o jakie wartości. „Skuteczność sztuki” może więc być emblematem dążenia do instrumentalizacji praktyk artystycznych, do podporządkowania ich służbie zewnętrznym celom społecznym czy politycznym, przy
jednoczesnym odrzuceniu autonomii pola sztuki i wartości,
konstytuujących jego specyfikę. Może też jednak oznaczać
zachowanie tej symbolicznej autonomii jako swego rodzaju
„laboratorium”, w którym powstają różne eksperymentalne
„wynalazki”, dające się potencjalnie, w niebezpośredni i złożony sposób, przeszczepiać na szerszy grunt społeczny. Kolejną
linię podziału wyznacza opozycja pomiędzy działaniem realnym i działaniem symbolicznym. Powraca dziś bowiem przekonanie, że praktyki artystyczne są w stanie doprowadzić do
realnych zmian kulturowych, społecznych czy politycznych,
jakkolwiek raczej w mikroskali. Odmienny pogląd zakłada, że
jeśli sztuka ma jakąkolwiek skuteczność, to może ona jedynie
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polegać na ujawnianiu i nagłaśnianiu pewnych problemów,
wprowadzaniu ich do dyskursu publicznego. Zmiana, do jakiej zdolna jest sztuka, ograniczałaby się wówczas do przekształceń symbolicznych imaginariów społecznych. Jeszcze
bardziej sceptyczne głosy wskazują, że sztuka nie jest zdolna
do jakiejkolwiek zmiany — ani w sferze realnej, ani symbolicznej — może jedynie tworzyć jej wizje, a w ten sposób dawać
marginalne świadectwo oporu względem hegemonicznego
porządku społecznego i podtrzymywać samo pragnienie jego
podważenia. Spór dotyczy też tego, jakiej „sprawie” właściwie
służą, świadomie i nieświadomie, praktyki artystyczne. Obok
koncepcji przypisujących sztuce szeroko rozumiane wartości
emancypacyjne i poszukujących jej skuteczności na polu ich
urzeczywistniania, pojawiają się również takie, które dowodzą,
że narzędzia i wartości artystyczne są dziś z powodzeniem
wykorzystywane po „drugiej stronie barykady”, w służbie
mechanizmów władzy, kontroli i eksploatacji — i że właśnie
tam sztuka bywa zadziwiająco skuteczna. Sama kategoria
„skuteczności”, odnoszona do praktyk artystycznych, jawi się
w tym kontekście jako wysoce podejrzana, nazbyt silnie kojarzy się bowiem z kryteriami produktywności, efektywności
i wymierności — z kapitalistycznymi wartościami, narzucanymi biopolitycznie wszystkim sferom życia.
Wszystkie te zagadnienia, w różnych ujęciach i konfiguracjach, pojawiają się w tekstach składających się na niniejszą książkę. Chciałbym pokrótce przedstawić jej genezę.
W kwietniu i maju 2011 roku Muzeum Sztuki w Łodzi prezentowało projekt Konstrukcja w procesie 1981 — wspólnota, która nadeszła?, kuratorowany przez Aleksandrę Jach i Annę
Saciuk-Gąsowską. Dotyczył on artystycznych i społeczno-politycznych aspektów wydarzenia, jakim była tzw. „pierwsza” Konstrukcja w procesie z 1981 roku — międzynarodowa wystawa sztuki, zorganizowana w Łodzi dzięki sojuszowi
neoawangardy artystycznej, NSZZ Solidarność, środowisk
robotniczych oraz władz miasta. Inicjatorzy Konstrukcji odwoływali się do tradycji polskiej awangardy konstruktywistycznej, w szczególności do idei sztuki jako narzędzia kształtowania procesów społeczno-politycznych. Pytanie o historyczny wymiar tej idei, a także jej aktualny potencjał stało się
przewodnim wątkiem projektu prezentowanego w Muzeum
Sztuki: wystawy oraz towarzyszącego jej sympozjum. Obok
paneli dyskusyjnych o tematyce historycznej, odbył się wtedy
panel Skuteczność sztuki, w trakcie którego rozmawialiśmy
S — 22
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01.
Panel Skuteczność sztuki, w ramach
sympozjum Konstrukcja w procesie
1981 – wspólnota, która nadeszła?,
Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2),
27.05.2011. Uczestnicy: Paweł Kowzan,
Paweł Mościcki, Marcin Polak,
Jan Sowa. Moderator: Tomasz Załuski.

o współczesnych próbach oddziaływania za pomocą sztuki
na sferę kulturową, ekonomiczną i społeczno-polityczną01.
Żywy oddźwięk, z jakim spotkały się głosy i prezentacje
uczestników panelu, stał się istotnym bodźcem do rozwinięcia
i pogłębienia refleksji nad poruszonymi wówczas zagadnieniami. W tym celu Muzeum Sztuki w Łodzi zorganizowało cykl
spotkań: wykładów, prezentacji i dyskusji, które pod wspólnym tytułem Skuteczność sztuki odbywały się od października
2012 roku do maja 2013 roku. Tym razem postanowiliśmy rozbić ogólne pytanie o „skuteczność sztuki” na szereg bardziej
szczegółowych, powiązanych ze sobą kwestii, i przyjrzeć się
działaniom artystycznym w takich kontekstach, jak przemiany kapitalistycznych mechanizmów ekonomiczno-gospodarczych; polityczność praktyk kulturowych; społeczne wartości
dizajnu; aktywizm obywatelski i ruchy miejskie; współpraca
sztuki i nauki; zadania i sposoby funkcjonowania instytucji
artystycznych. Szczególnie interesowały nas praktyki realizowane na gruncie polskim, choć, oczywiście, w trakcie spotkań pojawiły się też odniesienia, zestawienia i porównania
z analogicznymi zjawiskami z innych krajów.
Istotą projektu było to, aby w sposób zaangażowany,
a jednocześnie realistyczny i krytyczny zdefiniować oraz —
co najistotniejsze — ocenić skuteczność, jaką na tych różnych polach mają bądź przynajmniej mogą mieć współczesne
praktyki artystyczne. Chodziło również o to, aby wskazać, jakie warunki muszą być spełnione, żeby sztuka mogła zyskać
lub zwiększyć swą skuteczność tam, gdzie jej działania nie
odnosiły, jak dotąd, efektów. Jeśli bowiem chcemy, aby „skuteczność sztuki” była czymś więcej niż jedną z przemijających
mód, ideologii lub mitologii świata sztuki, tego rodzaju krytyczny namysł jest konieczny. Jest on też niezbędny do tego,
aby wygenerować impuls dla dalszego rozwoju tych praktyk
artystycznych, których celem — lub jednym z celów — jest
oddziaływanie na rzeczywistość pozaartystyczną i kształtowanie naszego bycia wspólnie.
Chodziło więc o przepracowanie skuteczności sztuki:
spojrzenie wstecz, analizę konkretnych praktyk i sprawdzenie,
które z nich faktycznie „zadziałały”, a które nie, jakie czynniki wpłynęły na ich powodzenie lub porażkę, a także — co
udało się, a czego nie udało się dzięki nim osiągnąć. Wnioski
z takiej konfrontacji miałyby posłużyć do przekształcenia
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i aktualizacji sposobu, w jaki pojmujemy skuteczność praktyk
artystycznych. Mogłyby przyczynić się do sformułowania nowych postulatów, dotyczących strategii skutecznego działania, jak również skłonić nas do przemyślenia samej kategorii
„skuteczności”, zbadania jej implikacji, a nawet jej zakwestionowania i podjęcia próby uchwycenia tego, do czego ma się
ona odnosić, za pomocą innych pojęć — bardziej adekwatnych, poręcznych lub... skutecznych w działaniu. Należy przy
tym pamiętać, że przepracowywanie, które wchodzi tu w grę,
dokonuje się już na poziomie samych praktyk artystycznych,
w immanentnym procesie uczenia się, zdobywania i wykorzystywania kolejnych doświadczeń. Idzie o to, by proces ten rozpoznać i aktywnie go stymulować.
Oprócz cyklu paneli dyskusyjnych, projekt od początku
obejmował ideę stworzenia monograficznej publikacji książkowej. Panele miały służyć konfrontacji wielości perspektyw,
głosów i narracji, łączyły też w sobie elementy konferencji naukowej, seminarium badawczego i popularnych spotkań, upowszechniających i uspołeczniających wiedzę. Żywy tok dyskusji, czasami meandrycznej, niekonkluzywnej, stawiającej opór
moderacji, pozwalał na wstępne rozpoznanie i eksplorację stawianych problemów. Pogłębiony i bardziej metodyczny wyraz
znalazły one w powstałych później tekstach, zebranych w tej
właśnie książce.
Nie wszyscy autorzy i autorki tekstów uczestniczyli
w pierwotnych spotkaniach. Niektóre teksty powstały na osobne
zaproszenie — poruszają one kwestie, których zabrakło w naszych dyskusjach lub nie były w nich wystarczająco dobrze wyeksponowane. Prezentowane materiały mają zmienny format:
obok artykułów naukowych, oferujących analizy prowadzone
za pomocą rozmaitych narzędzi teoretycznych, w książce są
też wywiady oraz wypowiedzi artystów, łączące w sobie różne
gatunki dyskursywne.
Struktura książki odzwierciedla — z pewnymi modyfikacjami — strukturę cyklu spotkań, przede wszystkim za sprawą
podziału na sześć tematycznych części. Podział ten ma jednak
charakter umowny o tyle, o ile tytułowe zagadnienie danej części
może również powracać w tle rozważań nad pozostałymi kwestiami. W efekcie, każda część rekonfiguruje i z nieco innej perspektywy konkretyzuje całą sieć zagadnień, która składa się tu
na problematykę skuteczności sztuki. Oznacza to również, że
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przyjęty porządek prezentacji jest tylko jednym z możliwych,
a poszczególne części, choć ponumerowane, mogą być właściwie czytane w dowolnej kolejności. Każda z części jest poprzedzona krótkim wprowadzeniem — opracowałem je w taki
sposób, aby stworzyć ramowy kontekst dla poruszanej tam
tematyki i sformułować wiodące pytania.
Część otwierająca tom, zatytułowana: Po pierwsze,
kreuj! Sztuka a nowe sposoby pracy i produkcji, dotyczy relacji między twórczością artystyczną i mechanizmami ekonomiczno-społecznymi współczesnego kapitalizmu. W zawartych
tam analizach pojawiają się, z jednej strony, zagadnienia twórczego, „kreatywnego” aspektu nowych form pracy i produkcji,
z drugiej zaś strony, rozważana jest celowość i konsekwencje
ujęcia sztuki w kategoriach pracy i aktywności produkcyjnej.
Kluczową kwestią pozostaje to, co sztuka — także w swym
wymiarze instytucjonalnym — jest w stanie zdziałać w polu
mechanizmów produkcyjnych i rynkowych: czy podlega im
bez reszty, czy też jest w stanie stworzyć dla nich alternatywę i pracować na rzecz jej urzeczywistnienia.
Część druga, Dizajn — stosowana sztuka społeczna?, dotyczy formatywnego potencjału współczesnego dizajnu, czyli tego, jak odpowiednio zaprojektowane przestrzenie
i przedmioty, wśród których rozgrywa się życie codzienne, są
w stanie oddziaływać na ludzkie sposoby działania i kształtować relacje społeczne. Najistotniejsze jest tu pytanie o to,
jakie wartości urzeczywistnia dizajn — czy pozostaje sferą,
w której prymat wiodą ekonomia, produktywność i zysk, czy
też może przybierać formy alternatywne: społeczne, partycypacyjne, krytyczne. W tekstach, składających się na ten
blok, pojawiają się analizy i oceny projektów, które mają na
celu kształtowanie relacji międzyludzkich, w tym stymulowanie współpracy, czy to na polu produkcji kreatywnej, czy
w sferze współżycia w lokalnych wspólnotach. Badane są też
złożone związki dizajnu ze sztuką i estetyką.
Tematem części trzeciej, zatytułowanej: Co to znaczy i co z tego wynika, że sztuka „działa politycznie”?, są
różne sposoby pojmowania i urzeczywistniania politycznego
potencjału praktyk artystycznych. Polityczność sztuki, oscylująca pomiędzy modelem antagonistycznym i mediacyjnym,
zostaje nakreślona na przykładach samych praktyk twórczych, w perspektywie praktyk kuratorskich, a także z punktu
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widzenia zinstytucjonalizowanych form działalności publiczno-politycznej. Rozważane są także polityczne implikacje wszelkiej sztuki — pojawia się koncepcja, zgodnie z którą w sztuce
„wszystko jest polityczne”. Wreszcie, pada tu propozycja wdrożenia takiego modelu funkcjonowania instytucji artystycznych,
który sprzyjałby urzeczywistnianiu polityczności rozumianej
jako zawiązywanie i przekształcanie relacji międzyludzkich,
opartych na wolności, równości i miłości.
Część czwarta, Bunt miast, bunt sztuki? Aktywizm,
samoorganizacja, partycypacja, wspólnota, jest poświęcona
pytaniu o formy sojuszu — zarówno faktycznego jak i potencjalnego — pomiędzy sztuką i aktywizmem miejskim. Sposoby
uczestnictwa sztuki w „buncie miast” i procesie odzyskiwania
dobra wspólnego są analizowane w studiach przypadków i relacjonowane „z pierwszej ręki”. Blok ten gromadzi praktyczne
doświadczenia i wiedzę, wyniesione z konkretnych działań aktywistycznych oraz konfrontacji z uwarunkowaniami życia miejskiego we współczesnej Polsce. Rozpatrywane są też szanse
rozwoju artystycznego aktywizmu, szczególnie w kontekście
sposobów kształcenia, dominujących na polskich uczelniach
artystycznych, oraz samoorganizacyjnych dążeń tutejszych
środowisk artystycznych. Otwartym pytaniem pozostaje zdolność wyjścia artystów i artystek poza partykularny interes grupowy i zwrócenia się w stronę solidarności ze społecznościami
miejskimi oraz szeroko rozumianym światem pracy.
Część piąta, Czy sojusz sztuki i nauki jest możliwy?
Wokół idei artystycznej produkcji wiedzy, dotyczy perspektyw współpracy między sztuką a sferą nauki, techniki i edukacji. Studia przypadków i doświadczenia wyniesione z własnych
praktyk twórczych oraz edukacyjnych, służą tu jako podstawa
rozważań nad korzyściami, jakie może przynieść zbliżenie pola
artystycznego i naukowo-technicznego oraz wymiana charakterystycznych dla nich sposobów działania. Wskazywane są
warunki niezbędne do zaistnienia tego rodzaju współpracy;
dużo miejsca zajmują też analizy różnorakich przeszkód, utrudniających lub uniemożliwiających jej zaistnienie. Najszerszym,
wspólnym horyzontem zebranych tu tekstów pozostają rozważania nad konsekwencjami społecznymi, do jakich może prowadzić wzajemne otwarcie się na siebie sztuki i nauki.
Ostatnia część, zatytułowana: Władza realna czy symboliczna? Instytucja artystyczna jako narzędzie zmiany
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społecznej, podejmuje wątki dotyczące instytucjonalnego kontekstu sztuki, które wcześniej wielokrotnie pojawiały się w książce. Chodzi przede wszystkim o rozwój praktyk
aktywistycznych, prowadzonych pod egidą muzeów, galerii
i centrów sztuki, które dążą do wspomagania artystycznego
aktywizmu lub same inicjują i angażują się w projekty społeczne. Odnajdziemy tu zarówno wypowiedzi o charakterze
programowym, budowane z perspektywy osób pracujących
w instytucjach sztuki, jak i krytyczne analizy funkcjonowania
instytucjonalnego aktywizmu. Analizie poddawane są typy
władzy i kompetencji w zakresie aktywizmu społecznego, jakimi mogą dziś dysponować polskie instytucje kultury i sztuki, a obok nich — trudności, jakie powstają, gdy dochodzi do
realnej konfrontacji instytucjonalnego aktywizmu ze światem społecznym. Formułowane są też postulaty, które mogą
posłużyć do konstruowania przyszłych programów działań
artystyczno-społecznych.
Jako moderator cyklu spotkań i redaktor książki, swój
głos w toczącej się dyskusji i swój wkład w proces przepracowywania skuteczności sztuki zawarłem w Posłowiu. Wątkiem
przewodnim tekstu zamykającego tom jest potrzeba działań, które wpisywałyby się w to, co nazywam „polityką redystrybucji”.
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i realizację cyklu spotkań oraz przygotowanie książki.
Uczestnikom i uczestniczkom paneli dyskusyjnych oraz autorkom i autorom tekstów — za przyjęcie zaproszenia do udziału w projekcie. Publiczności — za zainteresowanie tematyką
spotkań. Specjalne podziękowania za to, że projekt ten mógł
w ogóle dojść do skutku, przekazuję zespołowi Muzeum Sztuki
w Łodzi, w szczególności Jarosławowi Suchanowi, Małgorzacie Ludwisiak, Aleksandrze Jach, Danielowi Muzyczukowi,
Pawłowi Politowi, Ewie Jędrzejczak, Beacie Bocian, Przemysławowi Purtakowi i Łukaszowi Janickiemu. Za redakcję językową tekstów dziękuję Kasi Kuzborskiej, a za projekt i skład
książki — Joannie Jopkiewicz i Pawłowi Ł. Borkowskiemu
z Grupy Projektor.
Osobne podziękowania kieruję do wszystkich angażujących się w działania, jakim poświęcona jest ta książka.
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PO PIERWSZE, KREUJ!
SZTUKA A WSPÓŁCZESNE
FORMY PRACY I PRODUKCJI
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Współczesną fazę kapitalizmu mają charakteryzować
między innymi takie zjawiska, jak prymat przemysłu
usług, informatyzacja produkcji, praca niematerialna
i biopolityczna, zarządzanie uczestniczące, marketing
relacyjny czy przemysły kreatywne. Dziś przedmiotami
produkcji i ekonomicznej eksploatacji stają się wiedza,
emocje i przeżycia, relacje międzyludzkie, a także samo
życie społeczne. Współczesne formy produkcji mają
przy tym w coraz większym stopniu realizować model
estetyczny lub kreatywny, a praca zbliżać się do statusu
twórczości, a nawet sztuki.
Na czym dokładnie miałby polegać ten „twórczy”
wymiar współczesnych form pracy — jakie są jego
„jasne” i „ciemne” strony — oraz jaką rolę w jego
ukształtowaniu się odegrały nowoczesne i współczesne
praktyki artystyczne? Kim jest współczesny artysta
jako pracownik i producent? Jak sztuka odnosi się do
współczesnych zjawisk ekonomicznych i reguł rynkowych, do nowych sposobów pracy i produkcji?
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Czy może je tylko naśladować i ucieleśniać, czy też jest
w stanie krytycznie uwidaczniać ich „ciemne strony”,
przynależne im mechanizmy kontroli i eksploatacji,
a także skutecznie stawiać im opór? Czy potrafiłaby
pójść jeszcze dalej — w stronę wypracowania wizji innej
ekonomii, bardziej demokratycznej i sprawiedliwszej
społecznie, wymyślania alternatywnych sposobów
pracy i produkcji, które pozwalałyby na nowo wyzwolić
ludzką kreatywność?
Jeśli sztuka jest w stanie być taką „alternatywną taśmą
montażową”, to jaki społeczny i polityczny potencjał
kryje się w powstających na jej gruncie nowych sposobach pracy i produkcji? Czy i jak można by go urzeczywistnić na szerszą skalę?

T.Z.
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Sztuka i praca. Od ekonomii
politycznej produkcji artystycznej
do krytycznej filozofii
współczesnych form pracy
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01.
T.W. Adorno, Teoria estetyczna,
przeł. K. Krzemieniowa, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 3.
02.
Zob. klasyczne dzieło tej formacji ideologicznej – R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, przeł. T. Krzyżanowski,
M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
03.
Problemem pojęciowym, który musi
być rozstrzygnięty przez krytyczną
filozofię społeczną, jest kwestia związku między imperatywem kreatywności, a tym, co Peter Sloterdijk nazywa
„imperatywem metanoetycznym”, wyrażającym się w formule Rainera Marii
Rilkego „musisz życie swe odmienić”
(są to końcowe słowa Starożytnego
torsu Apollina) – zob. P. Sloterdijk, Du
musst dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, Suhrkamp, Frankfurt
am Main 2009. Ten imperatyw zmiany
formy życia, decydujący o materialnym wymiarze oświecenia rozumianego jako akumulacja różnego rodzaju
ćwiczeń, niemiecki filozof opisuje za
pomocą kategorii zaczerpniętych m.in.
z kapitalistycznej ekonomii politycznej.
Robi to jednak w sposób nie dość krytyczny w odniesieniu do kapitalizmu
jako reżimu ekonomiczno-społecznego, co nie pozwala mu postawić pytania o wytwarzanie wartości dodatkowej na drodze przechwycenia imperatywu metanoetycznego przez urządzenia współczesnej postaci kapitalizmu. Imperatyw kreatywności może
być traktowany właśnie jako efekt
takiego przechwycenia.
04.
Zob. S. Žižek, The Superego and the
Act: a Lecture by Slavoj Žižek [online],
http://www.egs.edu/faculty/slavojzizek/articles/the-superego-andthe-act/ [dostęp: 15.01.2013].

Teorię estetyczną — dzieło, którego Theodor Adorno nie zdołał już dokończyć — otwiera zdanie tylko pozornie tracące
dziś na swojej aktualności: „Stało się oczywiste, że wszystko,
co dotyczy sztuki, przestało być oczywiste zarówno w obrębie jej samej, jak i w stosunku do całości, nawet jej racja istnienia”01. Pozorna nieaktualność tej myśli bierze się z faktu, że
jesteśmy obecnie świadkami coraz wyraźniejszego przesunięcia w rejestrze wartości, do którego odnosi się „rację istnienia” sztuki, jej rację dostateczną. Jeśli nawet przywołuje się
dziś takie pojęcia jak „autentyczność”, „wartości narodowe”,
„budowane wizerunku państwa”, „tradycja” czy w końcu samo
„przeżycie”, to wszystkie one determinowane są w ostatniej
instancji przez wartości ekonomiczne: jaki procent PKB stanowi dziś produkcja sztuki i kultury, jakie wartości osiągają
dane dzieła, jak specyficzna „aura” artystycznej produkcji
w danej dzielnicy wpływa na wartość nieruchomości w jej
okolicy itd. Mówiąc krótko, instancją rozstrzygającą o racji
dostatecznej artystycznej produkcji oraz o wartości efektów
tej produkcji (zarówno tych zamierzonych, jak i pośrednich)
stał się rynek. Znaleziono w końcu także pojęcie, które umożliwiło konceptualne połączenie myślenia o sztuce z myśleniem ekonomicznym: kreatywność. Kreatywność jest obecnie warunkiem produktywności02, a sztuka jest czynnikiem
wspomagającym kreatywność i innowacyjność. Wszyscy jesteśmy dziś artystami, jako że wszyscy jesteśmy kreatywni.
Imperatyw kreatywności — musisz być kreatywny!03 — i jego
rolę można przyrównać na pewnym poziomie do imperatywu
bycia szczęśliwym i zadowolonym, który według Slavoja Žižka
stanowi charakterystyczny element współczesnych postaci
ideologii04. W końcu, bycie zadowolonym konsumentem jest
równie ważne dla obecnego reżimu ekonomicznego, co bycie
kreatywnym pracownikiem.
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05.
Zob. jedno z najnowszych polskich
opracowań Marksowskiej koncepcji
pracy jako źródła wartości — M. Łagosz, Marks. Praca i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

06.
T.W. Adorno, Teoria estetyczna,
dz. cyt., s. 7.

07.
„Definicja tego, czym jest sztuka, zawsze wyznacza to, czym ona niegdyś
była” — tamże, s. 6.
08.
K. Marks, Kapitał. Krytyka ekonomii
politycznej, t. 1, Książka i Wiedza,
Warszawa 1951, s. 195.

09.
K. Marks, Zarys krytyki ekonomii
politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski,
Książka i Wiedza, Warszawa 1986,
s. 269.

Ten proces ekonomizacji racji dostatecznej sztuki nie
byłby możliwy, gdyby nie specyficznie dialektyczna istota zarówno sztuki, jak i pracy — źródła ekonomicznej wartości05.
Relacyjność istoty sztuki była wielokrotnie podkreślana przez
Adorno: „Swój specyficzny charakter sztuka zyskuje dzięki
temu, co wyodrębnia ją z tego, z czego powstała; prawem jej
dynamiki jest jej własne prawo formy”06. Źródłem formy sztuki — tym „z czego powstała” i z czego się wyodrębnia — jest
nie tylko cała tradycja artystycznej produkcji, recepcji i krytyki07 (której to tradycji sztuka, przynajmniej sztuka nowoczesna, refleksyjnie się przeciwstawia), lecz również konkretna praca wykonana w celu wytworzenia konkretnego dzieła
sztuki. W tym aspekcie sztuka — rozumiana jako aktywność
artystyczna, artystyczna produkcja — i praca, definiowana
jako działalność nakierowana na wytwarzanie wartości użytkowych08, przez większą część historii traktowane były przez
filozofię, a później nauki społeczne, jako praktyki stojące wobec siebie w dialektycznej opozycji: aktywności posiadające
wspólny rodzaj oraz różniące się określoną differentia specifica, która wraz z narodzinami kapitalizmu przebiegała wzdłuż
podziału na aktywności produkcyjne i nieprodukcyjne, to
znaczy — wytwarzające lub nie wartość dodatkową. Praca
jednak, tak samo jak sztuka, nie ma niezmiennej substancji
ani celu. Podlega ona różnego rodzaju transformacjom o charakterze technicznym (przekształcanie się narzędzi pracy),
społecznym (włączanie danych form pracy do porządku instytucjonalnego lub wyłączanie ich z niego) oraz politycznym
(walka o prawne i ekonomiczne uznanie określonych aktywności za pracę lub za bardziej wartościową pracę). Odróżnienie
technicznych, społecznych i politycznych transformacji form
pracy jest oczywiście dyskusyjne, podobnie jak definitywne
określenie źródła, motoru napędowego tych zmian. Jedno jednak jest pewne: należy albo pogodzić się z polityczną i historyczną relatywizacją pojęcia pracy, albo — w duchu samego
Karola Marksa — uznać, że praca jest wszechogarniającym
określeniem ludzkiej aktywności, „żywym, kształtującym
ogniem”09, płonącym we wszelkiej ludzkiej praktyce. Niemniej,
w przypadku i jednej, i drugiej perspektywy — różnica między
pracą i sztuką okazuje się być efektem podziałów, podtrzymywanych przez różnego rodzaju instytucje, w tym przez instytucję determinującą w ostatniej instancji wszystkie inne:
instytucję rynku.
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10.
Na temat kapitalizmu kognitywnego
zob. Y. Moulier-Boutang, Cognitive
Capitalism, przeł. E. Emery, Polity
Press, Cambridge 2012. Choć pojęcie „kapitalizmu kognitywnego” odnosi
się głównie do nowej postaci ekonomii kapitalistycznej, w której głównym
źródłem wartości dodatkowej stały się
wiedza i informacja, to niektórzy autorzy wykładają je za pomocą tradycyjnych kategorii ekonomicznych. Na
przykład, Carlo Vercellone podkreśla znaczącą rolę renty, która w epoce kapitalizmu kognitywnego staje się
powoli główną metodą czerpania zysku — zob. C. Vercellone, The Hypothesis of Cognitive Capitalism [online],
http://halshs.archives-ouvertes.fr/
docs/00/27/36/41/PDF/The_
hypothesis_of_Cognitive_
Capitalismhall.pdf [dostęp:
15.01.2013]. Znaczenie renty dla utowarowienia kultury w szerszym globalnym kontekście omawia D. Harvey,
Sztuka renty. Globalizacja, monopol
i utowarowienie kultury, przeł. J. Smoleński, [w:] Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. zespół
KP , Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2010, s. 60–84.

Esej ten jest próbą zarysowania wybranych kontekstów oraz zaproponowania pewnych ram pojęciowych, za pomocą których można dzisiaj opisać relację między procesami
i praktykami określanymi jako ekonomiczne — czyli takimi,
których cel i sens związany jest bezpośrednio z ekonomicznie pojmowaną wartością, a więc w pierwszym rzędzie pracą
najemną — a wytwarzaniem dzieł sztuki (dzieło rozumiemy
tu w najszerszym znaczeniu tego słowa). Punkt wyjścia moich
rozważań stanowi to, że obecnie coraz trudniej jest uchwycić
różnicę między pracą artysty i pracą rozumianą nie tyle jako
działanie racjonalno-celowe, ile jako środek utrzymania się:
jako działalność zarobkową — przeciwstawioną zazwyczaj
sztuce jako działalności autotelicznej, będącej obszarem realizacji człowieka. Zamiast jednak skupiać się na rozwijaniu
dialektycznego związku między pracą i sztuką „jako taką”,
czyli pojęciem sztuki (co skądinąd uważam za wartościowy
przedmiot filozoficznych analiz), postaram się skupić na kilku aspektach — urefleksyjnionej przez współczesną sztukę — ekonomizacji produkcji artystycznej z jednej strony,
z drugiej na „wirtuozerii” nowych form pracy. Moim celem
jest ukazanie specyfiki współczesnej postaci ekonomicznego reżimu, który można określać mianem postfordyzmu lub
kapitalizmu kognitywnego10.
Relację między pracą a sztuką da się dziś uchwycić,
stosując dwojaką procedurę. Można przyjrzeć się temu, w jaki
sposób produkcja artystyczna i świat sztuki wkroczyły, w sposób mniej lub bardziej świadomy, bezpośrednio w świat stosunków produkcji, a także sprawdzić, jak (niektórzy) artyści
refleksyjnie odnoszą się do tego powiązania sztuki z ekonomią
(zwłaszcza w jej wymiarze spekulatywnym). Chcąc przeanalizować to powiązanie i ukazać jego wielowymiarowy charakter, trzeba odnieść efekt produkcji artystycznej (czyli dzieło
sztuki, niezależnie od jego materialnego czy niematerialnego charakteru oraz jego temporalności) do samego procesu artystycznej produkcji. Innymi słowy, należy skonfrontować wartość dzieła sztuki, wyrażaną chociażby w jego cenie, z procesem — oraz czasem — pracy danego artysty
lub artystycznego kolektywu. Chodzi zatem o podejście wywodzące się w swoich ogólnych założeniach z Marksowskiej
ekonomii politycznej, czyli z teorii wartości opartej na pracy.
Ta perspektywa teoretyczna pozwala pytać między innymi
o to, jak należy pojmować dziś, w epoce sztuki konceptualnej
lub postkonceptualnej — w epoce „sztuki po Duchampie” —
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11.
Pod pojęciem „hegemonicznych form
pracy” rozumiem te formy pracy i produkcji, które wpływają na realizację
wszystkich innych form pracy i produkcji w społeczeństwie. Podążam
tutaj za elementarną intuicją Marksa,
który produkcję w wielkim przemyśle
mógł uznać za najważniejszą dla
krytyki ekonomii politycznej, ponieważ w opisywanych przez niego formacjach społecznych przemysł ten
wpływał na pozostałe formy pracy
i produkcji.

12.
Zob. M. Heidegger, Der Ursprung
des Kunstwerkes, [w:] tegoż, Holzwege, Klostermann, Frankfurt am Main
2003, s. 1–74.

pracę artysty; jaki jest związek między astronomicznymi
nieraz cenami, osiąganymi przez dzieła jednego artysty (np.
Damiena Hirsta), a jego pracą włożoną w ich wytworzenie; jakie są dziś warunki pracy rzeszy artystów, tworzących w ramach obecnego reżimu ekonomicznego itd. Drugi sposób podejścia do relacji między sztuką a pracą zakłada odwrotne
postępowanie: wychodzimy tu nie od zmian, jakie zachodzą
w świecie sztuki, lecz od transformacji dominujących form
pracy. Nie tylko bowiem świat sztuki zaczyna refleksyjnie
określać i rozumieć siebie w kategoriach ekonomicznych
czy wręcz wprost finansowych — również współczesne hegemoniczne formy pracy11 i wytwarzania wartości zaczynają
zyskiwać cechy tradycyjnie przypisywane pracy artystycznej.
A zatem, niezależnie od wybranego przez nas podejścia, jesteśmy zmuszeni, z jednej strony, zakwestionować niezależność
działalności artystycznej od jej wymiaru ekonomicznego jako
jednej z form pracy, z drugiej zaś strony — uznać praktyki artystyczne za model praktyk ekonomicznych. Sztuka staje się
dzisiaj swego rodzajem laboratorium nowych postaci pracy,
warunków kooperacji między pracującymi podmiotowościami i nowych sposobów wytwarzania wartości dodatkowej.
Staje się też miejscem krytycznej refleksji nad poziomem
ekonomicznym.
Zakwestionowanie niezależności sztuki wobec pracy
nie może jednak polegać na prostym anulowaniu różnicy między pojmowaniem obu tych rodzajów aktywności. W rzeczy
samej, nie chodzi o wyeliminowanie dialektycznej relacji między tymi dwoma terminami, lecz o odniesienie ich do wspólnego podłoża — ogólnego określenia ludzkiej aktywności.
Można to zrobić na różne sposoby. Martin Heidegger w Źródle
dzieła sztuki12 odróżnia sztukę jako stwarzanie (Schaffen) od
zwykłego przygotowywania, przyrządzania (Verfertigung)
różnego rodzaju przedmiotów. Obie te aktywności polegają
na „wy-twarzaniu” (Her-stellen), na „wy-dobywaniu” (np. istoty narzędzia), ale jedynie w dziele sztuki „wy-dobyta” zostaje
prawda bycia (to dlatego sztuka jako taka spełnia się w poezji,
sztuce „wy-dobywania” prawdy bycia w języku, „domostwie
bycia”). W rezultacie, ontologia Heideggera powiela tradycyjny, hierarchiczny podział pracy: „wy-twarzanie” odpowiada
pracy fizycznej, stwarzanie zaś pracy umysłowej/artystycznej.
Choć „wy-twarzanie” jest ogólną charakterystyką naszego
„bycia-w-świecie”, to jego prawdę wydobywa dla nas jedynie
sztuka. Z jednej strony, sztuka i praca zostają sprowadzone
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do „wy-twarzania”, z drugiej jednak strony, sztuka zachowuje
swą autonomię i wyższość względem pracy.

13.
Scott Lash trafnie ujmuje krytyczny
potencjał teorii estetycznej Adorna,
sytuując ją w tradycji, „w której za pośrednictwem konkretnych warunków
krytyce poddaje się nieudaną całość
wysoko rozwiniętej nowoczesności,
jej uniwersalia” — S. Lash, Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, wspólnota, [w:] Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka
w porządku społecznym nowoczesności, red. U. Beck, A. Giddens, S. Lash,
przeł. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 146.

Adorno, choć zdaje się w niektórych aspektach podzielać Heideggerowską wizję autonomii sztuki względem
pracy, to zasadniczo wiąże proces produkcji sztuki z pracą
społeczną jako taką. Z jednej strony, Adorno stara się pokazać, w jaki sposób dzięki sztuce, a ściślej — w reakcji na nią,
wychodzą na jaw społeczne antagonizmy. Dzięki temu, że
społeczeństwo jest immanentne dziełu sztuki, dzieło może
ukazać wewnętrzne sprzeczności i podziały tegoż społeczeństwa — a także dać asumpt do nowego ujęcia społecznych
kategorii rozumienia13. Z drugiej strony, tego rodzaju funkcja
dzieła sztuki i jego refleksyjny charakter stają się możliwe,
gdyż artystyczne siły wytwórcze są immanentne samemu
społeczeństwu:

Estetyczna siła wytwórcza jest tożsama z siłą wytwórczą pracy użytecznej i ma w sobie tę samą teleologię; to zaś, co można by nazwać estetycznymi stosunkami produkcji, wszystko,
w co siła wytwórcza zostaje wprowadzona i wobec czego się
uaktywnia, są to sedymenty i odzwierciedlenia społecznej
siły wytwórczej14.
Dzięki temu, że twórcza praca artystyczna jest elementem
ogólnych społecznych sił wytwórczych, dzieło sztuki może
ukazywać społeczne antagonizmy, także na ich najbardziej
elementarnym ekonomicznym poziomie. Od tego bowiem,
w jaki sposób społeczeństwo rozdziela i organizuje te siły,
zależy to, czy i jakie dzieło sztuki wytworzy15.

14.
T.W. Adorno, Teoria estetyczna,
dz. cyt., s. 11.

15.
Relację między pojęciami sztuki i pracy u Heideggera oraz Adorno wnikliwie analizuje B. Gullì, Labor of Fire.
The Ontology of Labor between Economy and Culture, Temple University
Press, Philadelphia 2005, s. 147–189.

Adorno pokazuje, w jaki sposób można jednocześnie
zachować autonomię dzieła sztuki i powiązać sztukę z ekonomicznie określaną pracą. Nie udaje mu się jednak uchwycić
istotowego pokrewieństwa (będącego czymś więcej niż tylko
„podobieństwem rodzinnym”) sztuki i pracy jako dwóch przejawów tego samego — ludzkiej praktyki. Z kolei Heidegger
starał się zrobić krok w stronę ujęcia każdego aspektu działalności człowieka jako rodzaju wytwarzania, nie potrafił jednak wyjść poza podział na „samą tylko pracę” oraz sztukę
jako działalność „z istoty” wyższą. Ważnym pytaniem pozostaje to, jak dzisiaj podejść filozoficznie do problemu relacji
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16.
G. Agamben, The Man without Content, przeł. G. Albert, Stanford University Press, Stanford 1999, s. 71.
17.
É. Balibar, Filozofia Marksa, przeł.
A. Staroń, A. Ostolski, Z.M. Kowalewski,
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,
Warszawa 2007, s. 56.

18.
Najlepsze pojęciowe opracowanie
różnicy między pracą produkcyjną
i nieprodukcyjną można znaleźć w notatkach Marksa do Kapitału, wydanych jako Rezultaty bezpośredniego
procesu produkcji — zob. K. Marks,
Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego
procesu produkcji, przeł. M. Ratajczak,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013, s. 111–125.

19.
L. Boltanski, È. Chiapello, Le nouvel
esprit du capitalisme, Gallimard, Paris
1999. (Korzystam z angielskiego przekładu tej książki: The New Spirit of
Capitalism, przeł. G. Elliott, Verso,
London 2005).
20.
Tamże, s. 38 i nast.

między różnymi rodzajami ludzkiej działalności — między
działaniem autotelicznym lub refleksyjnym (filozofią, polityką, sztuką) oraz pracą „jako taką”. Czy pójść za wskazówką
Giorgio Agambena, który twierdzi, że cała historia zachodniej
metafizyki polega na zacieraniu różnicy między tymi rodzajami aktywności — i domaga się pomyślenia nowej filozofii
działania i życia?16 A może raczej podążyć za rewolucyjną
myślą, która rozwija się od Giambattisty Vica, przez Marksa,
by spełnić się w tym, co Étienne Balibar nazwał tezą rewolucyjną17 — głoszącą, że podział na różne sfery ludzkiej aktywności jest efektem podziału pracy oraz podziału klasowego
i jako taki powinien zostać zniesiony?
Nie jest również do końca pewne, czy oba te punkty
widzenia są sobie z konieczności przeciwstawne. Zakwestionowanie niezależności dzieła sztuki od poziomu ekonomicznego nie musi bowiem oznaczać rezygnacji z podkreślania różnicy między aktywnością artystyczną i aktywnością
produkcyjną, a jedynie uznanie, że każda z nich w odmienny
sposób odnosi się do rzeczywistości, do kondycji podmiotu
(np. jego wolności), do swego celu, a także do swego wymiaru
ekonomicznego. Chodziłoby zatem o relacyjną różnicę między różnymi formami aktywności, a nie o ich różnicę w sobie.
Przykładem tej pierwszej jest analizowany przez Marksa podział na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną. Podstawą odróżnienia nie jest w tym wypadku rodzaj aktywności, lecz to,
czy dana aktywność wytwarza kapitał, czy nie18. Jest to istotne zwłaszcza dzisiaj, kiedy kapitał — czy też wartość dodatkową — są w stanie wytwarzać także te rodzaje aktywności,
które tradycyjnie przypisywalibyśmy sferze sztuki.
Odpowiednio do dwóch rodzajów aktywności, sztuki
i pracy, można też odróżnić dwa rodzaje krytyki. Na idei różnicy między krytyką artystyczną i krytyką społeczną oparty jest dyskurs głośnej książki Luca Boltanskiego oraz Ève
Chiapello Le nouvel esprit du capitalisme19. Obie formy krytyki skierowane są przeciwko kapitalizmowi jako reżimowi
ekonomiczno-społecznemu, lecz każda z nich bierze na cel
odmienny aspekt kapitalistycznej rzeczywistości20. Krytyka
społeczna, powiązana najczęściej z programem partii socjalistycznych lub działalnością związków zawodowych, podejmuje przede wszystkim problem wyzysku pracowników i skupia się na kwestiach wysokości pensji, opieki i ubezpieczeń
społecznych, warunków pracy itd., zachowując tym samym
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21.
Tamże, s. 419.
22.
W typowy dla siebie sposób ujął to
Žižek: „Dziś wydaje się, że znajdujemy się praktycznie na antypodach
ideologii lat 60.: idee spontaniczności,
twórczego wyrażania siebie i tak dalej
zostały przejęte przez System” —
S. Žižek, Bliźni i inne potwory: w obronie przemocy etycznej, [w:] K. Reinhard, E.L. Santner, S. Žižek, Bliźni, przeł.
E. Ulińska, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2013, s. 175. Przytaczam uwagę Žižka, gdyż w swej politycznej odpowiedzi na fakt przechwycenia ideałów kontrkultury przez „System” odwołuje się on właśnie do określonego pojęcia sztuki. Dalej w swoim
eseju mówi on o ideale „prawdziwej
sztuki”, która rezygnując z ekspresji
subiektywnych marzeń i pragnień, ma
się przekształcić w możliwie najbardziej „obiektywny” proces (zbliżony do
tego, co Alain Badiou nazywa „procedurą prawdy”). W odróżnieniu od Žižka, nie chcę się odwoływać do jakiegoś rewolucyjnego ideału podmiototwórczej sztuki, lecz raczej do procesu
transformowania się sztuki — tego, co
pojmujemy jako sztukę — w relacji do
pracy i sam ten proces transformacji
ująć właśnie jako rewolucyjny.
23.
L. Boltanski, È. Chiapello, The New
Spirit of Capitalism, dz. cyt., s. 422.

pewną kolektywną perspektywę. Krytyka artystyczna powołuje się zaś na takie wartości, jak indywidualizm, autentyczność, możliwość wyrażenia samego siebie, krytykuje
mieszczańskie wzorce współżycia, typowe dla społeczeństw
kapitalistycznych, jej zaś historyczne korzenie sięgają przede
wszystkim paryskiej bohemy artystycznej. Jej wielkim powrotem były ruchy kontrkulturowe lat 60., a nade wszystko
rok 1968, kiedy przeciwstawiono się kulturze powojennych
społeczeństw zachodnich. Obie formy krytyki pokazują różne efekty wpływu gospodarki kapitalistycznej na społeczeństwo — z jednej strony siła robocza podporządkowana pracy najemnej, z drugiej strony nieautentyczność relacji międzyludzkich i zanik wartości innych niż wartość wymienna.
Obie formy krytyki pozwalają też Boltanskiemu i Chiapello
na dynamiczne ujęcie przemian współczesnego ducha kapitalizmu. Stawiają oni bowiem tezę, że „ponieważ nowy duch
kapitalizmu ucieleśnił większość artystycznej krytyki, która
rozkwitała pod koniec lat 60., oskarżenia stawiane wcześniej
kapitalizmowi z perspektywy pragnienia wyzwolenia, autonomii oraz autentyczności nie wydają się już dłużej słuszne”21.
Zgodnie z ich teorią, specyfika kapitalizmu polega na transformacji w reakcji na krytykę. W tym sensie zarówno krytyka
społeczna, jak i krytyka artystyczna są w stanie doprowadzić
do zmian w istniejącej postaci kapitalizmu. W przypadku nowego ducha kapitalizmu, czyli tej jego postaci, która rozwijała się od roku 1968, szczególnie istotną rolę odegrała właśnie
krytyka artystyczna.
Rozróżnienie Boltanskiego i Chiapello jest tu przywoływane w celu ukazania wzajemnego związku między wartościami artystycznymi a duchem kapitalizmu, którego należy
(w sensie Weberowskim) rozumieć jako ideologię motywującą do pracy dla zysku za pomocą innych środków niż wysokość zarobków. To — co tradycyjnie artystyczne (swoboda ekspresji, żądanie autentyczności, krytyka utowarowienia) — stało się, według Boltanskiego i Chiapello, elementem
kapitalistycznej rzeczywistości22. W efekcie, w przypadku coraz większej liczby pracowników najemnych, mamy do czynienia z „brakiem podziału między czasem pracy i czasem poza
pracą, między osobistymi przyjaźniami i relacjami zawodowymi, między pracą i osobą, która ją wykonuje — z bardzo
wieloma elementami, które wraz z dziewiętnastym wiekiem
zaczęły stanowić typowe cechy kondycji artysty, a w szczególności świadczyć o „autentyczności” artysty”23. Społeczna
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24.
Rozróżnienie to krytykuje m.in. Maurizio Lazzarato, który wskazuje na „społeczny” (w rozumieniu Boltanskiego
i Chiapello) wymiar protestów pracowników sektora kulturalnego, w tym
na działania Coordination des Intermittents et Précaires, organizacji
zrzeszającej pracowników tymczasowych — zob. M. Lazzarato, The
Misfortunes of the „Artistic Critique”
and of Cultural Employment, przeł.
M. O’Neil, [w:] Critique of Creativity.
Precarity, Subjectivity and Resistance
in the „Creative Industries”, red.
G. Rauning, G. Ray, U. Wuggenig,
MayFly Books, London 2011, s. 41–56.
Argumentacja Lazzarato pokazuje,
że krytyczność praktyk artystycznych
dotyka też wymiaru społecznego, co
staje się szczególnie istotne w kontekście postępującego procesu
prekaryzacji.

regulacja czasu i świata pracy zaczyna przypominać coraz bardziej organizację życia — formę życia — charakterystyczną
dla egzystencji artystycznej. Choć kategorialne odróżnienie
krytyki społecznej i krytyki artystycznej może budzić sprzeciw z socjologicznego punktu widzenia24, to potraktowanie
ich jako swego rodzaju abstrakcyjnych terminów skrajnych —
być może trafnie opisujących pewien etap rozwoju kapitalizmu — ukazuje dialektyczną relację między pracą i sztuką
od innej jeszcze strony. Formy krytyki, odnoszące się z jednej
strony do pracy, a z drugiej strony do postawy, egzystencji artystycznej, są ściśle związane z obiema formami aktywności,
uznanymi odpowiednio za pracę i praktykę artystyczną: wytwarzanie dzieł sztuki ma swój wymiar społeczny (warunki
pracy artystów), a praca — zwłaszcza dzisiaj — może być
rozpatrywana z perspektywy wartości artystycznych.
Różnica między sztuką i pracą jest zatem różnicą
względną. Status sztuki, jej każdorazowa, historyczna istota
zależna jest od ekonomicznych, technicznych, społecznych
i politycznych uwarunkowań społecznego procesu pracy.
W ramach kapitalistycznego reżimu ekonomicznego różnica ta jest naddeterminowana podziałem na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną, do którego to podziału sztuka coraz częściej refleksyjnie się odnosi. Sama refleksyjność nie
może być jednak traktowana jako wymiar różnicy zasadniczej, ponieważ wymiar ten, jak i wiele innych wartości, przypisywanych tradycyjnie sztuce, staje się powoli charakterystyką hegemonicznych form pracy i produkcji. Różnica między sztuką i pracą nie może być nigdy do końca zanegowana
(potwierdza to chociażby czysto utopijny wymiar wizji przekształcenia wszelkiej pracy w działalność artystyczną, którą
podzielali chociażby romantycy, słusznie za to krytykowani
przez Hegla), co nie zmienia faktu, że perspektywa wychodząca od ich dialektycznej relacji (coraz bardziej skomplikowanej i coraz bardziej refleksyjnej, coraz bardziej podatnej
na wzajemny związek krytyki społecznej i krytyki artystycznej) umożliwia często trafniejszą analizę obu tych obszarów
społecznej aktywności.
Przyjrzyjmy się najpierw stosunkowi sztuki współczesnej do (jej własnego) wymiaru ekonomicznego. For the Love of
God Damiena Hirsta, wykonana z platyny czaszka, ozdobiona
ponad ośmioma tysiącami diamentów, to prawdopodobnie najdroższe dzieło sztuki w historii, jeśli wziąć pod uwagę zarówno
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25.
Zob. D. Hirst, For the Love of God:
The Making of the Diamond Skull
(kat. wyst.), White Cube and Other
Criteria, London 2007.

26.
Sculptural dream omawia M. Vischmidt, Realne dzięki negatywnej cesze
niebycia jeszcze niemożliwym: spekulacja jako sposób produkcji w ramach
sztuki i kapitalizmu, przeł. M.P. Bartolik,
[w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red.
J. Sowa i in., Fundacja Bęc Zmiana,
Warszawa 2011, s. 298.

koszty materiałów, jak i jego pierwotną cenę. Materialne wytworzenie czaszki kosztowało około 14 milionów funtów, przy
czym — co w tym kontekście niezwykle istotne — nie została
ona wykonana przez samego Hirsta, lecz zamówiona przez
niego u jubilera Jacka du Rose’a (projekt i rzeźba), a następnie wykończona przez znaną firmę jubilerską. Pokazana po
raz pierwszy na wystawie Beyond Belief, platynowa czaszka
została opatrzona ceną 50 milionów funtów25.
Jaka jest relacja między pracą włożoną przez Hirsta
w For the Love of God, a ceną, jaką artysta zażądał za to dzieło? Można chyba śmiało stwierdzić, że pomysł artysty stanowi kolejny krok w ewolucji sztuki konceptualnej — wkład
artysty, który „włożył” w dzieło około 36 milionów funtów
wartości, ograniczył się jedynie do pomysłu i złożenia zamówienia (Jack du Rose myślał o tego rodzaju projekcie, zanim
Hirst złożył u niego zamówienie). Mamy w tym przypadku
do czynienia z mechanizmem renty — wartość dzieła sztuki
Hirsta „wzrosła” o określoną kwotę głównie dlatego, że „dołożył” on swoje nazwisko do pracy wykonanej przez kogoś innego. Wartość For the Love of God jest zatem w dużym stopniu
spekulatywna, „podbijana” przez różnego rodzaju mechanizmy i oparta na asymetrii wiedzy aktorów uczestniczących
w produkcji danego dzieła (Jack du Rose nie wiedział, że wykonuje czaszkę dla Hirsta).
Spekulatywny charakter relacji między wartością sztuki wyrażoną w cenie dzieła, a wartością pracy użytej do jego
wytworzenia, można ciekawie zaobserwować na przykładzie
dwóch prac Roberta Morrisa. Z jednej strony, mamy jego pracę z 1961 roku. Artysta sam zbudował wówczas drewniane
pudło, w którego środku umieścił taśmę z trzygodzinnym nagraniem odgłosów produkcji tegoż pudła. Było to zatem dzieło sztuki eksponujące, a nie zacierające proces własnej produkcji. Natomiast w latach 1969–1973 Morris stworzył dzieło
o nazwie Money, na które składały się dokumenty ukazujące
inwestycje 50 000 dolarów w giełdę papierów wartościowych, jakie z jego polecenia dokonało Whitney Museum.
Prekursorskim wobec „dzieła” Morrisa był pomysł Abrahama
Lubelskiego Sculptural Dream: „Plik 250 000 banknotów
jednodolarowych, pożyczonych na procent z Banku Narodowego w Chelsea, który z kolei pożyczył je z Banku Rezerw
Federalnych”26. O ile w przypadku drewnianego pudła musimy zadać pytanie, czy dziełem sztuki jest pudło czy sam
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27.
C. Andre, J. Gilbert-Rolfe, Commodity
and Contradiction or Contradictions
as Commodity, „October” 1976, nr 2,
s. 103.
28.
M. Vischmidt, Realne dzięki negatywnej cesze niebycia jeszcze niemożliwym: spekulacja jako sposób produkcji w ramach sztuki i kapitalizmu,
dz. cyt., s. 300.

29.
Tamże.

30.
D. Diederichsen, Wartość (dodatkowa) sztuki, przeł. M. Ratajczak, [w:]
Robotnicy opuszczają miejsca pracy
(kat. wyst.), red. J. Sokołowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, s. 49.

proces jego wytwarzania, o tyle w przypadku Money oraz
Sculptural Dream nie jesteśmy pewni, czy dziełem sztuki jest
dokumentacja operacji finansowych, same machinacje pieniędzmi, czy może realne zyski, straty i odsetki. W każdym
razie, odniesienie do pracy artystycznej znika całkowicie —
dzieło sztuki staje się czystą spekulacją. Pytanie brzmi, czy
tego rodzaju postępowanie sztuki konceptualnej stanowi, cytując Carla Andre oraz Jeremy’ego Gilberta-Rolfe, „ostateczny triumf rewolucji burżuazyjnej”27, czy też, jak sądzi Marina
Vischmidt, powołując się również na bardziej współczesne
projekty (np. Aktiengesellschaft Marii Eichhorn, która to praca polegała w zasadzie na zamrożeniu kapitału), nadwyrężenie w tym przypadku związków sztuki i pieniędzy „dało impuls
różnym formom krytycznej refleksyjności”28. Pisząc, że „na
wszystkich etapach rozwoju sztuki, w ramach rozwiniętego
kapitalizmu, napięcia towarzyszące utowarowieniu dążą ku
bezużyteczności i negacji, gdy mowa o reprezentowaniu czy
naśladowaniu pracy produkcyjnej, oraz ku spekulacji, gdy
mowa o reprezentowaniu czy naśladowaniu charakterystycznych procesów akumulacji”29, Vischmidt wydaje się uderzać
w tony bliskie myśli Adorna: sztuka, zanurzona w siłach wytwórczych danego społeczeństwa, reprezentuje je następnie
w taki sposób, aby móc ukazać antagonizmy tkwiące w charakterystycznych dla niego stosunkach produkcji. Wątpliwe
jest jednak, czy można mówić o tego rodzaju krytycznym potencjale sztuki opartej na spekulacji — zwłaszcza w przypadku
Hirsta. W jego przypadku nie mamy już bowiem do czynienia
ze sztuką, która tylko „reprezentuje” mechanizmy akumulacji,
lecz z mechanizmem czystych wręcz spekulacji — i to przeprowadzanych na całkiem niezłych sumach pieniężnych —
oraz ze zjawiskiem renty.
Diedrich Diederichsen, niemiecki kulturoznawca i krytyk sztuki, zaproponował bodaj najbardziej spójną analizę
spekulatywnego charakteru sztuki konceptualnej i jej związku
z pracą artystyczną. Odwołując się wprost do Marksowskiego
pojęcia wartości dodatkowej, Diederichsen posłużył się
konceptem „puenty”30 . Jest to „ekstra wartość”, która ma
stanowić o przyjemności odbioru dzieła sztuki w epoce
kwestionującej wszelkie estetyczne, instytucjonalne i techniczne zasady produkcji tychże dzieł. W przypadku sztuki,
która dla masowej publiczności staje się coraz bardziej niezrozumiała, puenta jest efektem różnego rodzaju dyskursów
legitymizujących sztukę w obliczu mechanizmów rynku sztuki
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(rządzonego gustami, wykształceniem i zasobem portfeli miłośników sztuki) oraz państwowych subsydiów. Tak więc, jak
pisze Diederichsen:

swego rodzaju koalicja wulgarnej awangardy, pedagogiki muzealnej oraz dowcipu artystycznego ugruntowała w świecie
ideę — wcale nie nową — że w sztuce od Duchampa chodzi
o puentę, o ten decydujący gest czy zwrot, o niewielki ekstra pomysł. Na ten szczególny ekstra pomysł składa się kilka
elementów: po pierwsze komunikatywne strategie reklamy,
dla których ważne jest, aby zbudować markę, produkt i kampanię wokół jakiegoś pojedynczego, identyfikowalnego, ale
zaskakującego sloganu, czyli „claim”, jak to się mówi w języku fachowym; w grę wchodzi jednak również konwencja, wypływająca z potrzeby legitymizacji nowoczesnej sztuki, aby
właściwie każde dzieło musiało wytworzyć także swoje uzasadnienie, tak żeby w każdym przypadku było ono zarówno
gatunkiem, jak i jego pojedynczym egzemplarzem31.

31.
Tamże, s. 49–50.

32.
Tamże, s. 60 i nast. Zob. także D. Diederichsen, Jakiego rodzaju spetryfikowany czas ludzkiego życia kupujesz,
gdy nabywasz sztukę — i jakbyś go
chciał ponownie upłynnić, przeł.
M. Ratajczak, [w:] Wieczna radość.
Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, dz. cyt., s. 263–271.

Sztuka współczesna musi nieustannie wytwarzać ową
legitymizującą ekstra wartość, tak jak kapitalizm zmuszony
jest do ciągłego produkowania wartości dodatkowej. Jeśli
jednak uznamy ową konceptualną puentę za wartość dodatkową (która z zasady powstaje dzięki spekulacji, jako że nie
ma bezpośredniego związku z wartością włożonej pracy, czyli
z wartością użytkową), za swego rodzaju „artystyczną wartość dodatkową”, to powinniśmy być w stanie mówić także
o wartości sztuki, wynikającej ze społecznie niezbędnego czasu potrzebnego do jej wytwarzania. Co na to Diederichsen?
Jego odpowiedź jest zaskakująco prosta: czas potrzebny do
produkcji dzieła sztuki nie zamyka się w żadnym razie w czasie jego wytwarzania, lecz obejmuje również czas potrzebny
danemu artyście, by wykształcić w sobie umiejętności, wiedzę, kontakty i pomysły, a także zakumulować wrażenia, doświadczenia itd., dzięki którym będzie w stanie tworzyć swoją
sztukę32. W związku z tym Diederichsen proponuje odróżniać
swego rodzaju „artystyczny kapitał stały” (zakumulowane
umiejętności, wiedzę itd.) oraz artystyczny kapitał zmienny (każda sezonowa produkcja). Ważnym elementem artystycznego kapitału stałego jest przy tym wyrobione już przez
artystę nazwisko. Dokładnie tak, jak opisuje to Marksowska
koncepcja wartości dodatkowej, artyści są dzisiaj zmuszani
S — 43

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

do wykorzystywania kapitału stałego w najbardziej efektywny sposób, to znaczy używania go do ciągłego wytwarzania
„puenty”. Z pewnością czyni ich to niezwykle „innowacyjnymi”.
W ramach tego modelu możemy mówić o spekulatywnej wartości sztuki (zwłaszcza sztuki konceptualnej) jako
o wartości niezależnej od roboczogodzin spędzonych na konkretnej pracy nad danym dziełem, a wynikającej z artystycznego zakumulowanego kapitału stałego (jak też zaprzęgniętych do podbijania tej ceny sztabów PR -owców, speców od
komunikacji itd.). Tak więc można powiedzieć, że „codzienność” rynku sztuki oraz „wyjątkowość” dzieł sztuki, które
osiągają niebotyczne ceny, na pierwszy rzut oka niczym specjalnym się nie różnią. W jednym i drugim przypadku na wartość produktu ma bowiem wpływ uprzednio zakumulowany
artystyczny kapitał stały. Problem zaczyna się w momencie
legitymizacji — dodajmy: ideologicznej albo wręcz metafizycznej — konkretnych cen, gdy w ten lub inny sposób próbuje się uzasadnić cenę indywidualnego dzieła sztuki. Można
by powiedzieć — choć Diederichsen nie formułuje tej tezy
wprost — że wartość dzieła sztuki, jako zależna od zakumulowanego artystycznego kapitału stałego artysty, pozostaje
wciąż niemożliwa do wycenienia w kategoriach wartości wymiennej. W przypadku współczesnego świata sztuki, spekulacja polega zatem nie tyle na odrywaniu wartości dzieła sztuki
od czasu pracy nad nim, ile na legitymizowaniu i wycenianiu
niemierzalnej wartości każdego dzieła sztuki przy użyciu narzędzi marketingowych, a także licznych pojęć z obszaru historii sztuki i estetyki („aura” dzieła, koncepcja nieskończenie
otwartego doświadczenia estetycznego, idea późno — pośmiertnie — odkrytego geniusza, a przede wszystkim metafizyczny indeks w postaci związku dzieła z konkretnym artystą).
Niemierzalna jest zarówno „praca” artystów (która zaczyna
coraz bardziej pokrywać się z całością ich egzystencji, „akumulującej” wrażenia, idee, pomysły i umiejętności, a przez to
coraz bardziej podatnej na mechanizmy zarządzania i „urządzania”), jak i konkretne efekty ich pracy. Spekulacyjność
ekonomicznego wymiaru sztuki można potraktować w tym
wypadku jako pewien idealny typ spekulacyjności „nowej
ekonomii”, opartej na pracy kognitywnej, afektywnej oraz ich
niematerialnych wytworach.
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Perspektywa Diederichsena pozwala przeprowadzić
wiele interesujących analiz, dotyczących współczesnego
charakteru cyfrowej reprodukcji niektórych rodzajów dzieł
sztuki, relacji między sztukami opartymi na produkcji dzieła i sztukami performatywnymi, paradygmatycznej roli, jaką
w myśleniu o sztuce pełnią wciąż sztuki wizualne itd. Mówiąc
inaczej — zastosowanie Marksowskiej teorii wartości do problemu produkcji sztuki umożliwia ukazanie wielu napięć, antagonizmów, relacji podporządkowania i wyzysku, które zachodzą w obszarze świata sztuki. A także czynników, które
ekonomicznie determinują nasze rozumienie i nasz odbiór
sztuki. O ile bowiem poststrukturalizm ogłosił śmierć autora, o tyle dla rynku niezbędne jest jego zmartwychwstanie.
33.
D. Diederichsen, Wartość (dodatkowa) sztuki, dz. cyt., s. 71 i nast.

34.
Na temat zjawiska prekaryzacji zob.
G. Standing, The Precariat: The New
Dangerous Class, Bloomsbury
Academic, London–New York 2011.
Zob. także H. Abbing, Uwagi na temat
wyzysku biednych artystów, przeł.
P. Juskowiak, [w:] Wieczna radość.
Ekonomia polityczna społecznej
kreatywności, dz. cyt., s. 329–340.

Pod koniec swojego tekstu33 Diederichsen czyni uwagę
na temat specyficznego funkcjonowania sztuki współczesnej.
Z jednej strony, następuje dziś powrót, swoista „ucieczka” do
obiektu; w dobie cyfrowej reprodukcji oryginał, aby zostać odróżnionym od kopii, musi zostać obdarzony na nowo aurą —
i to o wiele silniejszą niż wcześniej. Z drugiej strony, mamy
do czynienia z postępującą proletaryzacją artystów, którzy nie sprzedają już swoich dzieł (np. sprzedaż płyt coraz
rzadziej stanowi o dochodzie muzyków), lecz zarabiają najczęściej występami na żywo (wyjątek stanowi wąska grupa
subsydiowanych przez państwo artystów, związanych z klasycznymi sztukami performatywnymi w rodzaju baletu czy
muzyki klasycznej i cieszących się stałym zatrudnieniem,
oraz kilka supergwiazd światowej sceny artystycznej). Uwagi
Diederichsena na temat relacji między żywą pracą i akumulowanym przez każdego z nas, swego rodzaju antropogenetycznym kapitałem stałym, jak również na temat postępującej proletaryzacji wykształconej i obdarzonej umiejętnościami siły roboczej — która coraz rzadziej sprzedaje konkretny
produkt (książkę, utwór muzyczny, obraz, projekt itd.), a coraz
częściej zarabia performując określone zadania za pomocą
swoich kognitywnych, afektywnych i lingwistycznych zdolności, czyli w ten lub inny sposób sprzedając swój czas i swoją
siłę roboczą — dotyczą nie tylko samych artystów, lecz coraz większej części najemnej siły roboczej. Opisywana przez
Diederichsena proletaryzacja artystów w dobie współczesnej
sztuki postkonceptualnej wykazuje wiele punktów stycznych
z ogólniejszą socjologiczną diagnozą prekaryzacji34.
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35.
Relację między kapitałem stałym
i zmiennym, jaka tworzy się wewnątrz
pracującej podmiotowości w dobie
kapitalizmu kognitywnego czy też
„cyfrowego”, szczegółowo analizuje
Ch. Marazzi, Capitalismo digitale
e modello antropogenetico del lavoro.
L’ammortamento del corpo macchina,
[w:] Reinventare il lavoro, red.
J.L. Laville Ch. Marazzi, M. La Rosa,
F. Chicchi, Sapere, Roma 2000.

Najciekawszym elementem refleksji Diederichsena
jest opis tego, co określa on jako artystyczny kapitał stały,
zakumulowany w każdym artyście. Łączenie analiz ekonomicznego wymiaru produkcji sztuki konceptualnej z krytyką
nowych form pracy i produkcji ma tu na celu coś więcej niż
tylko ukazanie procesów prekaryzacji wspólnych dla artystów
i szerszej rzeszy pracowników intelektualnych oraz afektywnych. Napięcie między kapitałem stałym i zmiennym, pracą
zakumulowaną i pracą żywą, przebiega według Diederichsena
niejako wewnątrz pracującej podmiotowości — narzędziami
pracy są przede wszystkim jej własne umiejętności i dyspozycje35. Dlatego podmiotowość ta jest w całości zaprzęgana do
pracy — o wartości dzieła sztuki decydują wszelkiego rodzaju doświadczenia i umiejętności, jakie udało się zgromadzić
artyście. Skoro jednak tylko niektórzy artyści zdobywają na
tyle silną pozycję, by metafizyczny indeks, łączący ich osobę
z danym dziełem, podbijał cenę tego dzieła (właśnie to między innymi Diedrichsen określa jako „ucieczkę do obiektu”),
większość z nich zmuszona jest zarabiać na życie ciągłymi
występami i performansami. Występy te charakteryzuje coraz większa abstrakcja: nie liczy się osoba wykonawcy (jego
metafizyczna cecha bycia tą, a nie inną osobą), lecz sam
fakt wytwarzania danej sytuacji (której efektami będą jedynie wrażenia i wspomnienia, nie zaś dzieło sztuki obdarzone
metafizycznym indeksem) oraz konkretne cechy, przydatne
w jej wytworzeniu. Pojawia się tu istotne napięcie: z jednej
strony, niezwykle osobisty artystyczny kapitał stały, powiązany metafizycznym indeksem z efektami swego zastosowania (konkretnymi dziełami sztuki) i czerpaną z niego rentą;
z drugiej strony, abstrakcyjny artystyczny kapitał stały, czyli umiejętności, które muszą być nieustannie wykorzystywane w kolejnych performansach. Napięcie to wyjaśnia różnicę
między statusem takich artystów, jak Damien Hirst, a rzeszą
słabo opłacanych robotników sztuki w dobie dzisiejszej sztuki (post)konceptualnej i niematerialnej.
Jedną z przyczyn tendencji do postępującego czynienia gromadzonych przez pracujące artystyczne podmiotowości umiejętności, doświadczeń i dyspozycji abstrakcyjnymi
jest, z pewnością, rozszerzenie i redefinicja dotychczasowego pojmowania tego, czym jest „praca”. Maurizio Lazzarato
w klasycznym już tekście Praca niematerialna zaproponował
rozszerzenie obszaru aktywności, które z dzisiejszej perspektywy należy uznać za pracę (pracę najemną):
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36.
M. Lazzarato, Praca niematerialna,
przeł. Ł. Biskupski, [w:] Robotnicy
opuszczają miejsca pracy, dz. cyt.,
s. 81.

37.
Pojęcie „pracy niematerialnej” zostało niedawno rozwinięte przez Antonio
Negriego i Michaela Hardta, którzy zastąpili je pojęciem „pracy biopolitycznej”. Jest to praca polegająca na wytwarzaniu samego życia społecznego:
chodzi tu o życie wytwarzające życie.
Zob. M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro
publiczne, przeł. Praktyka Teoretyczna, Korporacja Ha!art, Kraków 2012.
38.
Potwierdza to tezę Boltanskiego
i Chiapello o wpływie krytyki na transformację kapitalizmu.

39.
Ch. Marazzi, Capital and Language.
From the New Economy to the War
Economy, przeł. G. Conti, Semiotext(e), Los Angeles 2007, s. 41–44.

Pojęcie pracy niematerialnej odnosi się do dwóch odmiennych aspektów. Z jednej strony, jeśli chodzi o informacyjną
zawartość towaru — bezpośrednio do zmian zachodzących
w sposobie pracy w wielkich przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, w których praca polega na wykorzystaniu umiejętności z zakresu cybernetyki i obsługi komputerów
(oraz kompetencji w obszarze poziomej i pionowej komunikacji). Z drugiej strony, jeśli chodzi o działalność wytwarzającą „kulturową treść” towaru, praca niematerialna obejmuje
szereg czynności, których nie postrzega się normalnie jako
„pracy” — lecz jako aktywność mającą na celu ustanowienie
i utrzymanie standardów kulturalnych i artystycznych, mód,
smaków, norm konsumenckich oraz, bardziej strategicznie,
opinii publicznej36.

Proletaryzacja artystów, o której pisał Diederichsen,
zbiega się w tym punkcie z „ukulturalnieniem” nowych form
pracy. Polegają one głównie na obróbce danych, komunikacji, przesyłaniu i przetwarzaniu symboli, zawiązywaniu relacji międzyludzkich i trosce o psychiczne oraz fizyczne samopoczucie innych ludzi37. Jest to jeden z najważniejszych
aspektów nowej rzeczywistości kapitalistycznej w krajach
uprzemysłowionych (i nie tylko): rewolucyjne pragnienia ruchów kontrkulturowych lat 60. i 70. — więcej czasu na życie
poza murami fabryki, permanentna edukacja, ekspresja indywidualności, podważanie wzorców kulturowych, osobisty
rozwój duchowy itd. — zostały przechwycone przez kapitał
i przekształcone w elementy nowych form pracy38.
Zmiany te określa się w różny sposób. Mówi się o narodzinach społeczeństwa sieci lub informacji, ukształtowaniu się nowego ducha kapitalizmu, przejściu od fordyzmu
do postfordyzmu, powstaniu kapitalizmu kognitywnego itp.
Większości tych teorii wspólna jest jednak teza o dokonanej
przez kapitał metabolizacji społecznej i kulturowej krytyki
fordystycznego reżimu produkcyjnego (sztywnego podziału czasu pracy i czasu życia, repetytywnej i nużącej pracy
przy taśmie montażowej, planowania norm konsumpcji i jej
zakresu itd.), co było możliwe dzięki zaangażowaniu w proces pracy „nieformalnych” dyspozycji siły roboczej. Filozof
i ekonomista Christian Marazzi podsumował wykształcenie
się tego nowego reżimu ekonomiczno-społecznego w kilku
istotnych punktach39:
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40.
Jeśli chodzi o ten aspekt, zob.
G. Deleuze, Postscriptum o społeczeństwie kontroli, [w:] tegoż, Negocjacje 1971–1990, przeł. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły
Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007,
s. 183–188.

41.
M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita.
Poza własność prywatną i dobro publiczne, dz. cyt., s. 236.

42.
K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, dz. cyt., s. 574.

43.
P. Virno, General Intellect, przeł.
A. Bove, http://www.generationonline. org/p/fpvirno10.htm
[dostęp: 20.01.2013].

01. Obecnie mamy do czynienia nie tyle z końcem pracy, ile
ze znacznym zwiększeniem czasu pracy poprzez powolne znoszenie granic między oddzielonymi od siebie blokami społeczeństwa industrialnego: czasoprzestrzenią pracy oraz czasoprzestrzenią domu/odpoczynku. Pociągnęło
to za sobą żądania elastyczności i dyspozycyjności siły
roboczej40.
02. Nastąpiło rozlanie się fabryki industrialnej na całe pole
społeczne, przez co wykształciło się coś w rodzaju „wirtualnego przedsiębiorstwa”, które przyjmuje przede wszystkim postać indywiduów pracujących samodzielnie w sieciach komunikacji.
03. W centrum procesów produkcji wartości sytuuje się teraz
przede wszystkim język oraz podmiotowe dyspozycje kognitywne, co prowadzi jednocześnie do kryzysu obiektywnych kryteriów, mierzących wartość pracy i wartość ekonomiczną w ogóle41; zbiega się to z kryzysem legitymizacji
kryteriów określania wartości dzieł sztuki, o którym pisze
Diederichsen.
04. Możemy mówić o semiotyzacji społecznych stosunków
produkcji, czyli o swego rodzaju semiokapitalizmie, co
wiąże się, z jednej strony, z centralną rolą języka na każdym poziomie procesów ekonomicznych, z drugiej strony
zaś, z zanikiem znanych ze społeczeństwa industrialnego podziałów społecznych — prywatne staje się powoli publicznym, a publiczne staje się tym, co bezpośrednio
ekonomiczne; zbiega się to z wieloma trendami w sztuce
współczesnej, na przykład z dążeniem do tego, aby dziełem sztuki czynić własne ciało i własne życie itd.
05. Wreszcie, obserwujemy proces wykraczania poza to, co
Marks określił jako general intellect42, czyli zakumulowaną w kapitale stałym (ściślej — w maszynach) wiedzę
techniczną. Wiedza, która zwiększa produktywność pracy
(a tym samym zmienia organiczny skład kapitału), nie jest
już akumulowana w maszynach zewnętrznych wobec pracujących podmiotów, lecz staje się integralną częścią samych podmiotów43. To, co można dzisiaj nazwać „intelektem powszechnym”, wykazuje strukturalne podobieństwo
z artystycznym kapitałem stałym, o którym była mowa
w odniesieniu do analiz Diederichsena.

Jedną z konsekwencji zmian opisywanych przez Marazziego, a także przez Lazzarato, jest zatarcie tradycyjnego
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44.
P. Virno, A Grammar of the Multitude.
For an Analysis of Contemporary
Forms of Life, przeł. I. Bertoletti,
J. Cascaito, A. Casson, Semiotext(e),
Los Angeles 2004, s. 49.

45.
Tamże, s. 52.

46.
K. Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, dz. cyt.,
s. 124.

47.
P. Virno, A Grammar of the Multitude.
For an Analysis of Contemporary
Forms of Life, dz. cyt., s. 81.

48.
Tamże, s. 55 i nast.

filozoficznego rozróżnienia na pracę, działanie oraz aktywność intelektualną 44 , obowiązującego od Arystotelesa do
Hannah Arendt. Paolo Virno, rozwijający myśl, którą można
określić jako krytyczną filozofię nowych form pracy w epoce postfordyzmu i kapitalizmu kognitywnego, opisuje ten
proces, odwołując się do pojęcia „wirtuozerii”. „Wirtuozem”
jest, na przykład, pianista grający preludium Rachmaninova,
profesor dający wykład dla słuchaczy, a także artysta podczas swojego performansu. Wirtuozyjna jest każda aktywność, „która swoją realizację (to jest swój cel) znajduje
sama w sobie, nie uprzedmiotawiając siebie w końcowym
produkcie”45. Virno pokazuje, w jaki sposób kategoria ta funkcjonuje u Arystotelesa w kontekście życia aktywnego, a także u Marksa, w kontekście analiz pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej. Przejście w pojmowaniu tej problematyki zapowiada zmiany, które dotykają nas obecnie: podczas gdy
jeszcze w Etyce Nikomachejskiej wirtuozeria rozważana jest
niezależnie od kwestii pracy (jako życie polityczne w sensie
Arendt), to już Marks przywołuje pianistów, mówców, tancerzy
itd. stricte w kontekście pracy i pokazuje, że wraz z rozwojem
kapitalizmu wolne wcześniej zawody, wymagające wysokiego poziomu wykształcenia, przekształcają się w formy pracy
najemnej46. Virno idzie jeszcze o krok dalej. Uznaje on, że wraz
z postfordyzmem (pełną realizacją tego, co Marks określał
jako realną subsumcję pracy pod kapitał) hegemoniczne
stają się te formy pracy, które — w mniejszym lub większym
stopniu — oparte są na wirtuozyjnym zachowaniu. Coraz częściej pracujemy nie (tylko) rękoma, lecz posługując się przede
wszystkim językiem — w lingwistycznej kooperacji z innymi.
Oznacza to, że „pojęcie siły roboczej nie może być już zredukowane (jak to było w czasach Gramsciego) do agregatu fizycznych i mechanicznych atrybutów; zamiast tego, jak najbardziej słusznie, obejmuje teraz «życie umysłu»”47.
Za pomocą kategorii wirtuozerii Virno pokazuje, że
współczesne formy pracy niematerialnej są specyficzną hybrydą tego, co tradycyjnie uznawano za pracę, aktywność intelektualną i aktywność polityczną. Biorąc pod uwagę to, co
powiedzieliśmy dotychczas, należałoby dodać, że elementem
tych hybrydycznych form jest również aktywność artystyczna.
Wirtuoz to przede wszystkim ktoś, kto ma widownię. Z tego
też względu paradygmatycznym wirtuozem dla Virno jest
mówca48 — celem jego pracy jest nawiązanie relacji z innymi
(wytworzenie specyficznej sfery publicznej) i przekazanie im
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pewnej informacji. Różnorodne formy pracy niematerialnej
funkcjonują w ciągłym napięciu: z jednej strony wytwarzają sferę działania — czyli są aktami zawiązywania relacji —
z drugiej strony zaś podlegają konieczności wytwarzania
konkretnych efektów. Niemożność ścisłego ustalenia, co
jest dzisiaj pracą — wytworzenie informacji, przekazanie
informacji, wytworzenie idei, efekty tej idei, sama idea, zawiązanie relacji, efekt tej relacji itd. — albo mówiąc inaczej:
pokrycie się pracy prawie z całością aktywności społecznych — powoduje, że uwarunkowania pracy niematerialnej
zbliżają się w swym charakterze do uwarunkowań pracy artystów. Gdy jednak „wirtuozyjna” praca staje się pracą najemną — coraz częściej też podporządkowaną mechanizmowi tzw. „umów śmieciowych” — wówczas dochodzi zarówno
do proletaryzacji artystów (zaczynają oni funkcjonować jak
pracownicy najemni), jak i do pogłębiającego się (nie tylko
w wymiarze czysto ekonomicznym) wyzysku wszelkich pracowników najemnych (zaczynają oni pracować niczym artyści, to znaczy — angażując całe swoje życie).

49.
S. Nowotny, Immanent Effects: Notes
on Cre-activity, [w:] Critique of Creativity. Precarity, Subjectivity and Resistance in the „Creative Industries”,
dz. cyt., s. 9–21.
50.
Filozoficzną analizę związku innowacyjności z etyką jako pewną praktyką
przedstawia P. Virno, Motto di Spirito
e azione innovativa. Per una logica del
cambiento, Bollati Boringhieri, Torino
2005.

Być może, współczesna forma krytyki, zarówno artystycznej jak i społecznej, powinna — paradoksalnie — ponownie odróżnić (krinein oznacza przecież „rozróżniać”)
sztukę od pracy. Pozwoli to zyskać odpowiedni dystans do
mechanizmów wytwarzania wartości dodatkowej w dobie
kapitalizmu kognitywnego, a także sprawi, że sztuka będzie
mogła stać się — na powrót — krytyką ideologii. Być może
jednak należy iść w odwrotnym kierunku i — jak proponuje
Stefan Nowotny49 — samą krytykę, podobnie jak sztukę i pracę, uznać za pewnego rodzaju aktywność twórczą, za „kre-aktywność”. Pozwoliłoby to odnieść sztukę, pracę i krytykę
do pewnego wspólnego poziomu praktyki pojetycznej, do
twórczego, innowacyjnego i transformatywnego charakteru
ludzkiej działalności50. Wydaje się, że niezależnie od obecnej
bliskości sztuki i pracy, właściwe myślenie o tych sferach —
zarówno w wymiarze spekulatywnym, jak i krytycznym —
musi pozostawać rozpięte między dwiema perspektywami:
tą, która podkreśla zróżnicowany charakter form ludzkiej aktywności oraz tą, która w rewolucyjnym geście znosi tę różnicę, szukając ich wspólnego, produktywnego i kre-aktywnego
podłoża. Ostatecznie, chodzi tu jednak o odpowiedź na pytanie, czy gest rewolucyjny bądź też diagnoza rewolucyjnych
zmian umożliwią nam pomyślenie nowego sposobu różnicowania form ludzkiej aktywności.
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PODSUMOWANIE —
W STRONĘ NOWEJ DIALEKTYKI
Dzisiejsze zbliżenie ekonomicznego i artystycznego wymiaru ludzkiej praktyki — pracy i sztuki — w krajach uprzemysłowionych stanowi istotny problem filozoficzny. Można
go analizować jako problem historiozoficzny, jako spełnienie
się zapowiadanego przez Alexandre’a Kojève’a antropologicznego końca historii — wraz z którym ustanie „praca negacji”,
a ostatni człowiek odda się wyłącznie zabawie i rozrywce —
bądź też jako urzeczywistnienie przewidywanego przez
Marksa „socjalizmu kapitału”. Można też, całkiem słusznie,
zaaplikować do analizy tego zjawiska perspektywę teorii zależności i podkreślać strukturalną konieczność współistnienia
obecnej postaci „realnej subsumcji” (podporządkowania aktywności lingwistycznej, afektywnej, komunikacyjnej i ogólnie
„twórczej” mechanizmom pracy najemnej) i „subsumcji formalnej” (wyzysku prostej, niewykwalifikowanej siły roboczej, przy
jednoczesnym braku — lub nawet blokowaniu — innowacji
w procesie produkcji, co ma na celu utrzymanie niskiego poziomu płac) w ramach globalnego podziału pracy. Celem tego
artykułu było jednak skupienie się na antropologicznym wymiarze wzajemnego przenikania się „klasycznych” wyznaczników pojęć pracy i praktyki artystycznej, a także próba odpowiedzi na pytanie o to, czy obserwowana dzisiaj „wirtuozeria”
nowych form pracy oraz „ekonomizacja” praktyk artystycznych i stosunków w świecie sztuki pozwala mówić o pewnym
wspólnym podłożu wszelkiej praktyki ludzkiej, niezależnej od
społecznego podziału pracy („teza rewolucyjna”), czy też raczej zmusza nas do przeformułowania sposobu różnicowania form praktyki i oddzielenia na nowo różnych form życia.
Wydaje się, że w ten sposób zarysowana została nowa
opozycja, za pomocą której jesteśmy dzisiaj w stanie krytycznie analizować relację sztuki i społeczeństwa. Ważne jest jednak, by odpowiednio sformułować dialektykę tego, co „artystyczne” („sztuki” jako wydzielonego obszaru społecznych
praktyk) i tego, co „społeczne” (totalności organizującej całość praktyk społecznych i wprowadzający do nich „podział
pracy”). Należy wyjść od tego, że dialektyka ta nie dotyczy już
relacji między rezultatami pracy artysty i pracy abstrakcyjnej
(nie chodzi tu o żadną „aurę” dzieł sztuki), lecz sytuuje się na
samym poziomie procesu pracy i produkcji, zgodnie z tezą
Adorna, że „stosunku sztuki do społeczeństwa nie trzeba
S — 51

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

51.
T.W. Adorno, Teoria estetyczna,
dz. cyt., s. 413.
52.
Adorno podkreśla wyraźnie, że „nigdzie, a zwłaszcza w sztuce, nie należy
fetyszyzować pojęcia technicznej siły
wytwórczej” — tamże, s. 395.

53.
Tamże, s. 409. I dalej: „To, co ona wnosi do społeczeństwa, to nie komunikacja z nim, ale coś bardzo pośredniego,
opór, w którym dzięki rozwojowi wewnątrzestetycznemu reprodukuje się
rozwój społeczny, choć nie jest naśladowany” — tamże, s. 410.
54.
Warto podkreślić, że w tym samym
okresie, między innymi w swym wystąpieniu na Kongresie Niemieckiej
Socjologii w 1968 roku, Adorno rozwijał socjologiczne pojęcie krytyki, korzystając właśnie z Marksowskiego
pojęcia „realnej subsumcji pracy pod
kapitał”. Zob. A. Neumann, Kritische
Arbeitssoziologie. Ein Abriss, Schmetterling, Stuttgart 2010, s. 25–33.
55.
„Również w sztuce rozwijają się ludzkie
siły wytwórcze, np. subiektywna sublimacja” — T.W. Adorno, Teoria estetyczna, dz. cyt., s. 350.
56.
„Niekiedy wyzwolone estetyczne siły
wytwórcze zastępują owo realne wyzwolenie, któremu stoją na przeszkodzie stosunki produkcji” — tamże,
s. 62.
57.
Jedynie z racji ograniczonego miejsca nie odwołuję się w tym tekście do
Dialektyki negatywnej i nie analizuję
relacji pomiędzy teorią dialektyczną
Adorna i pojęciem sztuki rozwijanym
w Teorii estetycznej.

szukać głównie w sferze recepcji. On ją wyprzedza: w produkcji”51. Na tym właśnie polega aktualność teorii estetycznej
Adorna, od której rozpocząłem te rozważania: skupia się ona
przede wszystkim na dialektyce rozwoju społecznych sił wytwórczych52 w ich relacji do społecznych stosunków produkcji
(społecznego podziału pracy, w tym podziału na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną) oraz na autonomii samej sztuki
w relacji do społeczeństwa jako pewnej totalności:

Społecznie wszakże sztuki nie określa tylko ani modus jej
wytwarzania, w którym zawsze koncentruje się dialektyka
sił wytwórczych i stosunków produkcji, ani społeczne pochodzenie jej tworzywa. Tym, co społeczne, staje się ona raczej
przez swą opozycyjność wobec społeczeństwa, a tę pozycję
zajmuje ona dopiero jako autonomiczna53.

Adorno pisał Teorię estetyczną w okresie, gdy następował zmierzch fordystycznego modelu społeczeństwa i zawiązywały się nowe relacje społeczne, które po 1968 roku powstawały w dużej mierze — co podkreślają Boltanski i Chiapello —
jako efekt metabolizacji postaw buntu wobec powojennego
modelu socjalnego przez świat kapitału. Można się zastanawiać, do jakiego stopnia jego analizy i obserwacje, dotyczące
zmieniającego się pojęcia i statusu sztuki, prefigurowały uformowanie się postfordyzmu czy też kapitalizmu kognitywnego
oraz nowy etap realnej subsumcji pracy pod zasadę kapitału54. Adorno podkreślał bowiem, że artystyczne siły wytwórcze obejmują nawet najbardziej intymne obszary podmiotowości, łącznie z formacją osobowości55, a jednocześnie przestrzegał przed tym, by rozwoju sił wytwórczych — jakkolwiek
w tym momencie rozumianych — nie utożsamiać z rozwojem
społecznym i indywidualnym56. Jego dialektyczna teoria57
ma jednak ograniczony charakter przez to, że skupia się wyłącznie na relacji między pojęciem pracy i pojęciem sztuki.
Dlatego też trzeba ją uzupełnić konkretnymi, antropologicznymi i socjologicznymi analizami zmian we współczesnych
formach pracy i praktyki artystycznej, co starałem się częściowo zrobić w tym tekście.
Jak należy zatem dzisiaj rozumieć i rozwijać najważniejszą tezę Teorii estetycznej, a mianowicie to, że „immanencja społeczna w dziele jest istotnym społecznym stosunkiem
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Tamże, s. 422.

59.
Tamże, s. 421.

60.
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61.
Pojęcie sztuki operuje zatem, według Adorno, w modusie dialektyki
negatywnej.

sztuki, a nie immanencja sztuki w społeczeństwie?”58. Adorno
miał — z pewnością — na myśli fakt, że z jednej strony „walki polityczne, stosunki klasowe znajdują odbicie w strukturze dzieła sztuki”59 (podobnie zresztą jak stosunki produkcji),
a z drugiej strony, „sztuka ucieleśnia jako jeszcze tolerowana
w administrowanym świecie to, co nie poddaje się organizacji
i jest uciskane przez totalną instytucjonalizację”60. Dzięki specyficznej funkcji mimetycznej sztuki, w dziele sztuki można
doświadczyć wewnętrznego rozdarcia i sprzeczności społeczeństwa, a także samej niemożliwości zniesienia dialektyki społeczeństwa i sztuki61 . Wydaje się, że dzisiejszy status
sztuki pozwala jej na głębokie zakorzenienie w świecie ekonomicznej produkcji i wymiany, a tym samym eksponuje — co
najlepiej widać na przykładzie For the Love of God Hirsta —
nieracjonalność ekonomii współczesnego kapitalizmu. A zatem, z jednej strony, zbliżanie się praktyki artystycznej do
praktyki ekonomicznej stanowi obecnie „istotny społeczny
stosunek sztuki”; z drugiej strony, „immanencja sztuki w społeczeństwie” przyjmuje dziś postać realnej subsumcji pod
kapitał olbrzymich połaci ludzkiej działalności, która tradycyjnie wiązana była raczej z szeroko rozumianym obszarem
sztuki (ale i polityki). Immanencja sztuki w społeczeństwie
staje się powoli istotnym stosunkiem samego kapitału. To
w kontekście tej dialektyki ekonomizacji sztuki, jako społecznego stosunku sztuki, oraz realnej subsumcji praktyki ludzkiej, także w jej wymiarze artystycznym, jako społecznego
stosunku kapitału, należy dziś stawiać pytanie o nową postać tezy rewolucyjnej i nowe formy (narzucanego) podziału pracy. Stosunek różnych typów czy rodzajów aktywności
ludzkiej był w przeszłości rozstrzygany zasadniczo na dwa
sposoby: albo uznawano, że praktyka ludzka dzieli się (raz
na zawsze) na niesprowadzalne do siebie typy aktywności
(Hannah Arendt, Michael Oakeshott), albo też sprowadzano
wszystkie formy aktywności do jednego, wspólnego pojęcia
(w przypadku marksizmu, najbardziej prominentnego z tych
stanowisk, była to oczywiście praca). Należy jednak zadać
pytanie, czy w obliczu przechodzenia w siebie i hybrydyzacji
form praktyki ludzkiej (działalność artystyczna coraz bardziej
przypominająca pracę zarobkową i aktywność ekonomiczną,
praca zarobkowa odznaczająca się cechami pracy artysty
i działalności polityka lub mówcy itd.) nie powinniśmy szukać jakiegoś nowego wspólnego podłoża dla wszelkich form
ludzkiej praktyki. Teza rewolucyjna nie może dzisiaj funkcjonować na podstawie dialektyki, która sprowadza wszystkie
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62.
Nowotny, nawiązując do Waltera Benjamina, określa ten wspólny aspekt
jako „kre-aktywność”, Virno, odwołując się z kolei do Arystotelesowskiej
etyki, mówi o „działaniu innowacyjnym”, Agamben zaś, rozwijając krytycznie Heideggerowską filozofię egzystencji Dasein, proponuje pojęcie
„formy życia”.

elementy do jednego członu dialektycznej relacji. Musi raczej szukać nowej formy Aufhebung, za sprawą której można
by znieść zróżnicowanie ludzkiej praktyki i znaleźć wspólny
aspekt wszystkich jej typów62. Od tego, jak rozwiążemy tę
dialektykę, zależeć będzie dalszy krok w antropologicznej
refleksji nad materialnym i historycznym uwarunkowaniem
ludzkiej praktyki oraz etyki.

S — 54

JAN SOWA

Poza zasadą skuteczności

Po pierwsze, kreuj! Sztuka a współczesne formy pracy i produkcji

Sztukę współczesną — a pod pojęciem tym rozumiem praktyki twórcze, wywodzące się z konceptualnej tradycji sztuk
wizualnych, ufundowanej na rewolucyjnym geście Marcela
Duchampa — naznacza obecnie osobliwe, aczkolwiek konstytutywne pęknięcie. Lokuje się ono w dyskursie skupionym
wokół dziedzictwa awangardowego. Trudno byłoby znaleźć
dzisiaj praktyka bądź teoretyka sztuki współczesnej, który
nie byłby przekonany o zasadniczej porażce projektu awangardowego z jego naczelnym postulatem zniesienia sztuki
(w sensie heglowskiego Aufhebung), czyli przekroczenia granicy między sztuką a życiem. Wydaje się, że ostatnim artystą jednoznacznie awangardowym — to znaczy takim, który
wierzył jeszcze, że tego rodzaju obrót dialektycznej śruby jest
wykonalny — był Joseph Beuys. Jego koncepcja rzeźby społecznej — zakładająca, że materią, w której pracuje artystka, jest tkanka społecznych relacji i że w owej materii może
dojść do radykalnej zmiany — to ostatnia inkarnacja awangardowego impulsu, której nie towarzyszy jeszcze postmodernistyczna ironia i mrugnięcie okiem, jak ma to, na przykład,
miejsce w przypadku estetyki relacyjnej Nicolasa Bourriauda.
To przekonanie o zasadniczym fiasku awangardy odnajdziemy tak wśród praktyków i teoretyków, sympatyzujących z jej
postulatami, jak i wśród jej zajadłych przeciwników. Różni ich
tylko reakcja na ów stan rzeczy — jednym jest szkoda, inni
się cieszą, wszyscy jednak zgadzają się, że pomysł zatarcia
granicy między sztuką a życiem okazał się niewykonalny.
Gdyby projekt awangardowy dało się odesłać na półkę
historii równie łatwo, jak na przykład postulaty XIX-wiecznych
impresjonistów czy realistów, u których nikt nie szuka już dzisiaj na serio odpowiedzi na pytanie, jak wyglądać powinna
sztuka, sprawa byłaby prosta. Tak jednak nie jest. Właśnie tu
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01.
A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007,
nr 11/12, s. 14–24.

02.
Zob. np. E. Babbie, Badania społeczne
w praktyce, przeł. W. Betkiewicz i in.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, r. 3, Pojęcie przyczynowości
w badaniach społecznych, s. 84–102.

lokuje się owo konstytutywne dla sztuki współczesnej pęknięcie: nikt nie ma wątpliwości, że projekt awangardowy jest
martwy, a jednak z jakichś powodów nie daje się go skutecznie pogrzebać. Nieważne, ile pojawiałoby się argumentów za
koniecznością porzucenia awangardowych marzeń — postulaty, stanowiące rdzeń awangardowego projektu, powracają, jakby istniało coś w rodzaju „popędu awangardy”, jakby
do projektu awangardowego przylgnęła jakaś niedająca się
usunąć resztka rozkoszy. Awangarda jest jak zombie — umiera od prawie 100 lat, ale nie może ostatecznie wyzionąć ducha. Nie jest ani żywa, ani martwa, lecz pozostaje nie-umarła
(undead). Z zadziwiającą regularnością pojawiają się wystąpienia, manifesty, deklaracje i programy, które wyraźnie starają się zaktualizować jakąś część projektu awangardowego.
Przykładami tego — z Polski i zagranicy — są takie chociażby zjawiska, jak estetyka relacyjna, manifest Nooawangardy,
czy też idea stosowanych sztuki społecznych, przedstawiona
przez Artura Żmijewskiego01. Ta ostatnia propozycja, chociaż
najmniej wyszukana teoretycznie, zawiera postulat najbardziej
może interesujący z politycznego punktu widzenia: żądanie
skuteczności sztuki. Manifest Żmijewskiego był niejednokrotnie omawiany i analizowany, nie będę więc poświęcał wiele
miejsca na prezentację jego głównych tez. Chciałbym skupić
się tylko na jednym jego aspekcie, aczkolwiek jest to, w mojej ocenie, aspekt kluczowy — na samej figurze skuteczności
sztuki. Żmijewski ujmuje tę kategorię w sposób bardzo szeroki,
a jednocześnie intuicyjno-potoczny. Nie proponuje w swoim
manifeście żadnego modelu, zgodnie z którym moglibyśmy
ową skuteczność opisywać i oceniać. Wspomina, co prawda, o algorytmie — modelu działania artystycznego, który
miałby stanowić alternatywę dla modelu sztuki jako „wirusa”.
Algorytm to jednak tylko pewna metoda postępowania, niosąca odpowiedź na pytanie o to, jak coś zrobić. Nie rzuca on
żadnego światła na szersze, sytuacyjne ramy, które sprawiają,
że wspomniane wyżej oddziaływanie może w ogóle zachodzić,
ani nie mówi nam nic o naturze tego oddziaływania. Potoczne,
intuicyjne wyobrażenie skuteczności jest dość proste: rzecz/
proces/zjawisko A oddziałuje na rzecz/proces/zjawisko B,
wskutek czego w B pojawiają się zmiany. Jeśli A nie występuje, to nie ma przyczyny, która mogłaby doprowadzić do zmian,
a zatem zmiany w B też nie zachodzą. Naukowe rozumienie
przyczynowości jest trochę bardziej subtelne, ale w ogólnym
zarysie podobne do tych potocznych intuicji02. Co ważne, aby
wykazać istnienie związku przyczynowo-skutkowego, trzeba
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dysponować modelem opisującym przebieg oddziaływania
A na B . Sama bliskość czasowa czy przestrzenna w tym wypadku nie wystarczą, co dobrze ilustruje ironiczna opowieść
z Małego Księcia o królu, który tuż przed zachodem słońca
wydawał słońcu rozkaz, aby… zaszło.
Nie będę w tym momencie wdawał się w polemikę z pomysłami Żmijewskiego, chociaż uważam, że jego deklaracje
o skuteczności sztuki, którą ponoć udowodniło kuratorowane przez niego Berlińskie Biennale, przypominają raczej
zachowanie owego króla z Małego Księcia niż realizowanie
jakiegokolwiek algorytmu. Tym, co mnie bardziej interesuje, jest próba skonstruowania modelu ewentualnych relacji pomiędzy sztuką a światem społecznym. Wątpię, aby
relacje te miały postać prostych oddziaływań przyczynowo-skutkowych, jak wydaje się Żmijewskiemu. Twórczość artystyczna jest przedsięwzięciem poliwalentnym i pofałdowanym — aby użyć dekonstrukcyjnej kategorii opisującej niemożliwość ustabilizowania sensów i znaczeń — i nie daje się
jednoznacznie dopasować do postulatów skuteczności czy
efektywności. Nie chcę bynajmniej promować wizji sztuki
odizolowanej od społeczeństwa i zamkniętej w wieży z kości
słoniowej. Uważam, że sztuka jest silnie spleciona z otaczającym ją światem społecznym, jednak splot ten swoją złożonością przypomina węzeł gordyjski, którego nie rozwikła
i nie uporządkuje żaden algorytm. Postaram się to pokazać,
odwołując się do trzech różnych modeli relacji pomiędzy
sztuką a światem społecznym, w którym jest ona zanurzona.
Pierwszy z nich — estetyka Jacques’a Ranciere’a — każe dopatrywać się w sztuce pewnego potencjału emancypacyjnego, dwa pozostałe — model gospodarki pojedynczości oraz
postoperaistyczny model twórczości artystycznej jako przechwytu i zawłaszczenia — pokazują, że sztuka wiele wnosi
do naszej rzeczywistości społeczno-politycznej, jednak nie
działa ona po tej stronie barykady, po której chciałby widzieć
ją Żmijewski. Wszystkie te modele na różne sposoby eksplorują związki między sztuką a pracą — kwestia ta pomoże
w ustanowieniu wspólnego horyzontu dla całych rozważań.
Kończąc je, powrócę do paradoksu awangardy i spróbuję
przynajmniej zarysować ścieżkę mogącą wyprowadzić nas
z klinczu, w którym tkwi dzisiaj sztuka.
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03.
Zob. np. Wikipedia, List of most
expensive paintings [online], http://en.
wikipedia.org/wiki/List_of_most_
expensive_paintings [dostęp:
10.12.2012] oraz M. Brennan, The
Most Expensive Homes For Sale In
America, „Forbes” 2012 (19 IV) [online],
http://www.forbes.com/sites/
morganbrennan/2012/04/19/themost-expensivehomes-for-sale-in
america [dostęp: 10.12.2012].

Integracja sztuki w obrębie gospodarki kapitalistycznej
jest faktem dobrze znanym i opisanym już przez teoretyków
z wczesnej Szkoły Frankfurckiej. Produkty kultury, tak jak
znakomita większość elementów naszego świata społeczno-kulturowego, uległy utowarowieniu, podporządkowując
się logice akumulacji kapitału. Oczywiście, rynek sztuki ma
swoją specyfikę — zajmę się nią nieco szerzej w dalszej części
tekstu. Teraz chciałbym tylko podkreślić jeden interesujący
fakt: dzieła sztuki współczesnej są czymś więcej niż po prostu
jednymi z wielu towarów cyrkulujących w rynkowym obiegu.
Są one najdroższymi towarami. Nie wszystkie, rzecz jasna,
a nawet nie większość z nich, lecz jedynie znakomita mniejszość, jednak to właśnie wśród dzieł sztuki współczesnej znajdziemy najdroższe towary dostępne dla zwykłego nabywcy
(nie mówię bowiem o takich towarach, jak, na przykład, myśliwce czy lotniskowce; chodzi mi o coś, co może kupić każdy,
kto dysponuje odpowiednią ilością pieniędzy). Ikonicznym
tego przykładem są oczywiście dzieła Damiena Hirsta, dla
którego podbijanie rynkowej ceny swoich pracy stało się rodzajem programu artystycznego. Prace Hirsta nie stanowią
jednak wyjątku. Wystarczy przejrzeć listę najdroższych obrazów, sprzedanych na aukcjach, żeby przekonać się, że wiele
z nich kosztuje więcej niż najbardziej luksusowe rezydencje
w USA . Dla przykładu, obraz Jacksona Pollocka No. 5, 1948
sprzedano w 2006 roku za równowartość dzisiejszych 160
milionów dolarów, podczas gdy przerobiony na 500-metrowe
mieszkanie penthouse hotelu Ritz Carlton w centrum Nowego
Jorku, kosztuje „tylko” 95 milionów dolarów, a najdroższa wystawiona na rynku rezydencja — Fleur de Lys Mansion w Los
Angeles, składająca się z 12 sypialni, 15 łazienek, sali balowej
na 200 osób, sali teatralnej z 50 miejscami, garażu na 9 samochodów i trasy do joggingu o długości około kilometra —
kosztuje „zaledwie” 125 milionów dolarów03.
Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnień można podać kilka,
ale każde z nich pokazuje, że kupując sztukę, kupujemy zawsze coś więcej. Co? Najprostsza odpowiedź, odwołująca się
do podstawowych prawideł neoklasycznej ekonomii, wskazywałaby, że sztuka jest, w tym wypadku, przedmiotem nie tyle
konsumpcji, ile inwestycji. Niebotycznie wywindowane ceny
dzieł współczesnych artystów byłyby w tej perspektywie rezultatem pompowania bańki inwestycyjnej. Bez wątpienia,
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04.
Piszę „tak zwanego”, gdyż wątpię,
czy termin „kryzys” adekwatnie opisuje obecną sytuacją gospodarczą.
Przywołując to, co w zupełnie innym
kontekście, bo na temat kryzysu gospodarczego w PRL lat 80. XX wieku
powiedział Stefan Kisielewski, trafniej byłoby stwierdzić, że „to nie jest
kryzys, ale rezultat”. Nic nie wskazuje
też na to, aby kapitalizm — rozpatrywany w perspektywie globalnej, ale
tylko taka ma sens — znajdował się
w kryzysie większym, niż jest w ogóle samo jego istnienie. Obserwujemy
raczej fundamentalne przekształcenie strukturalne, które odczuwamy
jako kryzys, ponieważ po raz pierwszy
w swojej trwającej pięć wieków historii
kapitalizm przestał działać w interesie
tradycyjnego rdzenia euro-atlantyckiego, a zaczął przemieszczać bogactwo w stronę państw niegdyś peryferyjnych. To jednak temat na osobne
rozważania.

05.
Zob. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł.
P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005,
oraz J. Baudrillard, Społeczeństwo
konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!
Warszawa 2006.

jest tu coś na rzeczy: sztuka stała się rodzajem luksusowej
lokaty dla najbogatszych, czego dowodzi chociażby fakt, że
w czasie trwającego obecnie, tzw. kryzysu finansowego04, rynek sztuki notował systematyczny wzrost, co odzwierciedla
powiększanie się grupy najbogatszych elit społeczeństwa.
Przyczynę tego wzrostu nie stanowi wzmożone zainteresowanie sztuką jako taką, ale poszukiwanie nowych sposobów
ulokowania nadwyżki środków finansowych, która pojawia się
za sprawą nadmiernej akumulacji kapitału na szczycie drabiny społecznej. To jednak nie tłumaczy wszystkiego. Dlaczego
akurat sztuka staje się przedmiotem inwestycji? Tego typu
mechanizm może zasadniczo realizować się w dowolnej materii, czego dowodzi historia podobnych baniek inwestycyjnych w tak różnych dziedzinach gospodarki, jak surowce naturalne, metale szlachetne, nieruchomości, wysokie technologie, a nawet cebulki tulipanów. Najbogatsi mogliby równie
dobrze lokować pieniądze w działkach na Marsie lub w tropikalnych wyspach. Dlaczego więc wybierają sztukę, która
wcale nie jest najpewniejszą lokatą? O ile więc wyjaśnienie
odwołujące się do prawideł rynków finansowych może odpowiadać na pytanie, w jaki sposób windowane są ceny dzieł
sztuki, o tyle nie mówi nic o tym, dlaczego tego rodzaju mechanizmy inwestycyjne działają akurat w polu sztuki. Nie jest
to, moim zdaniem, sytuacja przypadkowa. Sztuka ma w sobie coś, pewien naddatek wartości, niesprowadzalny do gry
sił rynkowych, który czyni ją wyjątkowo atrakcyjną. Tak więc
wyjaśnienie spekulacyjne nie tylko niczego de facto nie wyjaśnia, ale też, ujawniając swój cząstkowy charakter, wzmaga
tylko naszą ciekawość.
Inna odpowiedź na pytanie, co takiego faktycznie kupujemy, gdy kupujemy sztukę, może odsyłać do klasycznych
już analiz dystynkcji i konsumpcji dokonanych przez francuskich socjologów w drugiej połowie XX wieku. Mam tu na myśli przede wszystkim Pierre’a Bourdieu i Jeana Baudrillarda05.
Pokazują oni, że potrzeba konstruowania hierarchii, wbudowana w samą istotę społeczeństwa, może realizować się
w oparciu o dowolny niemalże system kryteriów. Jak dowodzi Baudrillard, konsumpcja nie jest aktem samo-zwrotnym,
nastawionym wyłącznie na zaspokojenie potrzeb podmiotu
(luksus, przyjemność, przetrwanie biologiczne itp.), ale czynnością społeczną, zwróconą na innych. Ma istotę semiotyczną
i sprowadza się do aktu komunikacji, a konkretnie do komunikowania innym swojej pozycji społecznej. Bardzo podobne
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06.
Zbieżność ta nie jest przypadkowa, bo
chodzi tu również o rodzaj akumulacji,
której środkiem może być dosłownie
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07.
Zob. D. Diederichsen, Jakiego rodzaju
spetryfikowany czas ludzkiego życia
kupujesz, gdy nabywasz sztukę —
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przeł. M. Ratajczak, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej
kreatywności, red. J. Sowa i in., Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011,
s. 263–271.
08.
R. Pfaller, Interpassivity and Misdemeanors: The Analysis of Ideology
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nr 1, s. 33–50.

09.
Zob. np. J. de Barbaro, A. Klepacka,
P. Kowzan, D. Muzyczuk, D. Rumiancew, J. Simon, TRZEBAZALAĆDUŻOTAŚMMAGNETOFONOWYCHWGIPSIE, Goldex Poldex, Kraków 2012.

wnioski można wysnuć z analiz, jakie Bourdieu poświęcił dystynkcji, czyli mechanizmowi społecznego odróżniania się.
W tej perspektywie kupowanie dzieł sztuki byłoby, po prostu,
jednym z wielu sposobów na zasygnalizowanie innym swojej
pozycji społecznej. Natychmiast pojawia się jednak to samo
pytanie, co poprzednio: dlaczego akurat sztuka staje się tak
spektakularnym instrumentem konstruowania dystynkcji?
Podobnie jak w przypadku inwestycji, rolę wehikułu mogłoby
tu bowiem odgrywać cokolwiek innego06. Wyjaśnienie socjologiczne, podobnie jak ekonomiczne, raczej więc dalej pobudza naszą ciekawość, niż ją zaspakaja.
A więc — co kupujemy, kupując sztukę? Interesującej
odpowiedzi udziela Diedrich Diederichsen. Jego zdaniem, kupujemy wówczas określony rodzaj życia, a mianowicie barwne,
intensywne, pełne doświadczeń życie bohemy07. Dla burżuja, którego życie jest nudne, przewidywalne i pełne cierpień,
związanych z niemożnością urzeczywistnienia jego pragnień,
kontakt z dziełem sztuki to kontakt z życiem pełnym przygód, radości i wolności, z życiem, które chciałby on mieć, lecz
którego nie ma, ponieważ jest właśnie burżujem. Sztuka występowałaby tu w roli interpasywnego medium zaspokojenia pragnień — interpasywnego w sensie, jaki pojęciu temu
nadał Robert Pfaller08: umożliwiałaby podmiotowi dostęp do
życia, które przeżywa za niego ktoś inny. Podobna mediacja
nie stanowi tu problemu, ponieważ pojęcie interpasywności
jest zakorzenione w tradycji psychoanalizy Lacanowskiej, dla
której pragnienie podmiotu może realizować się nie tylko bezpośrednio, ale również poprzez zapośredniczenie w Innym.
Sztuka byłaby właśnie tego rodzaju Innym, dającym wykastrowanemu podmiotowi burżuazyjnemu interpasywny dostęp do porządku bohemicznego pragnienia.
Analiza Diederichsena jest błyskotliwa i bez wątpienia
wydobywa bardzo ważny aspekt całej sytuacji. Kolekcjonowanie sztuki przedstawia się w tej perspektywie jako rodzaj
„masturbacji” i zastępczego zaspokojenia. Pozwala to zrozumieć skrajnie negatywny stosunek niektórych artystów do samej idei kolekcjonowania sztuki; w polskim kontekście świetnym tego przykładem jest działalność Jacka Kryszkowskiego 09 . Nie podważając zasadności diagnoz Diederichsena,
chciałbym uzupełnić je odmiennym spojrzeniem — takim, które stawia fakt zainteresowania sztuką w nieco lepszym świetle. Tego rodzaju ujęcie proponuje francuski filozof Jacques
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10.
Zob. J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki i J. Sowa, Korporacja Ha!art,
Kraków 2007.

11.
K. Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., [b.t.], [w:]
K. Marks, F. Engels, Dzieła zebrane,
t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1962,
s. 554. Jest to, oczywiście, kierunek
myślenia, który Marks dziedziczy
po Heglu, z jego naciskiem na pracę
jako aktywność, która najpełniej realizuje dialektyczną naturę ludzkiej
egzystencji.

Rancière. W Dzieleniu postrzegalnego, swojej najważniejszej
pracy poświęconej sztuce, w inspirujący sposób rekonstruuje on filozoficzne korzenie ruchów awangardowych, lokując ich źródła w niemieckim idealizmie i kulturze romantycznej, a w szczególności w Listach o estetycznym wychowaniu
człowieka oraz Najstarszym programie systemu niemieckiego idealizmu, krótkim tekście najprawdopodobniej napisanym wspólnie przez Georga W.F. Hegla, Friedricha W.J.
Schellinga i Friedricha Hölderlina10. Zgodnie z tą genealogią,
istotą sztuki jest nadawanie życiu i światu form zrodzonych
w myśli. W ciekawy sposób koresponduje to z antropologią
filozoficzną młodego Karola Marksa, który uważał, że istotą
człowieka jest wytwarzanie własnego świata, a więc — mówiąc ogólnie — twórczość. Marks uznał pracę za dziedzinę,
w której istota ta wyraża się w sposób najpełniejszy; to dlatego praca była dla niego kluczową sferą życia społecznego11.
Rancière dokonuje jednak rodzaju przemieszczenia i nie tyle
pracę, ile właśnie sztukę uznaje za synekdochę twórczego
przekształcania świata. Dlatego sztuka okazuje się być szczególną dziedziną ludzkiej aktywności, gdzie najpełniej ukazuje
się właściwy sens bycia człowiekiem.
Mamy tu pierwszy model relacji między sztuką a tym,
co wobec niej zewnętrzne: życiem społecznym, polityką —
najogólniej mówiąc, światem człowieka. Perspektywa ta silnie
dowartościowuje sztukę, czyni z niej wyróżnioną sferę, w której manifestuje się istota człowieczeństwa (inaczej mówiąc,
jego wzorzec, bo chodzi tu o filozoficzne pojęcie istoty, obejmujące, zgodnie z tradycją Arystotelejską, nie tylko zestaw
niezbywalnych cech, ale również wzorzec i cel człowieka).
Ceną, jaką trzeba za to zapłacić, jest jednak znaczne ograniczenie możliwości uczynienia ze sztuki narzędzia zmiany
społecznej. Ujęcie to przyznaje bowiem sztuce ogromną skuteczność, lecz jest to tylko skuteczność hermeneutyczna,
co oznacza, że sztuka objawia nam coś bardzo istotnego —
a nawet najistotniejszego — na temat nas samych i naszego
świata, sama z siebie nie jest jednak narzędziem społecznej
zmiany. Środków dla realizacji celów, mogących z tego objawienia wynikać, musimy szukać gdzie indziej. Sztuka dostarcza nam tylko pewnego modelu, który może posłużyć jako
wzór dla przekształcania świata. W tej perspektywie łatwo
zrozumieć, o co chodziło sytuacjonistom głoszącym, że to
nie poezja ma służyć rewolucji, ale rewolucja poezji. Jeśli
przyjmiemy tego rodzaju perspektywę, którą za Rancièrem
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proponuję uznać za samą istotę projektu awangardowego,
wówczas powinniśmy pytać nie o skuteczność sztuki jako
algorytmu przebudowy świata, ale raczej o skuteczność rewolucji. Ta ostatnia powinna zaś nie tyle podpierać się sztuką,
ile dążyć do pełnej realizacji jej istoty — możliwości swobodnego kształtowania świata przez człowieka.
Zarysowana wyżej perspektywa jest sama w sobie
tak interesująca i teoretycznie bogata, że jej opisowi oraz
eksploracji można by poświęcić nie tylko krótki tekst, lecz
nawet całą książkę. Ponieważ jednak obiecałem, że przedstawię kilka możliwych modeli relacji między sztuką a szerszymi procesami społecznymi, w dalszej części tego artykułu
zarysuję dwa inne paradygmaty, nie mniej, jak mi się wydaje,
ciekawe teoretycznie i praktycznie, stawiające jednak twórczość artystyczną w nieco innym świetle. Są to ujęcia o wiele
bardziej krytyczne wobec sztuki, przy czym eksponują one
mroczne strony nie samej twórczości artystycznej, lecz sposobu jej społecznego funkcjonowania w świecie późnego kapitalizmu. Skuteczność sztuki, jeśli w ogóle jest możliwa, ma
tam wyłącznie charakter negatywny i sprowadza się do użytecznej funkcji, jaką sztuka może pełnić w odniesieniu do
pracy martwej — czyli efektywnej organizacji wyzysku i wywłaszczenia — nie zaś w odniesieniu do pracy żywej, walczącej o wyzwolenie się spod jarzma kapitału. Jak postaram się
pokazać, po przejściu przez taki czyściec, sztuka nie powinna już poszukiwać pragmatycznej skuteczności, a raczej na
nowo przemyśleć aktualność i atrakcyjność projektu awangardowego, który daje jej szansę na odegranie bardziej chlubnej roli niż bycie facylitatorem akumulacji i modelem jeszcze
bardziej perfidnego wyzysku.

SZTUKA JAKO GOSPODARKA
POJEDYNCZOŚCI
We wczesnej Szkole Frankfurckiej, gdzie po raz pierwszy systematycznie poruszony został problem utowarowienia
kultury, sformułowano koncepcję, która głęboko naznaczyła krytyczną teorię sztuki w całym XX wieku. Chodzi
o Benjaminowskie pojęcie aury z tekstu Dzieło sztuki w epoce
jego reprodukowalności technicznej. Walter Benjamin —
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12.
Na ten temat zob. np. T. Majewski,
Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna, Officyna, Łódź
2011.

13.
Co ciekawe, Starr stworzył New Kids
on the Block jako białą wersję czarnej grupy New Edition, którą odkrył
w 1982 roku, na konkursie talentów.
Pokazuje to dobrze, czym subsumpcja formalna różni się od realnej: w tej
drugiej nie kryje się już nic poza logiką
kapitalistycznej produkcji, gdyż logika
ta ulega totalizacji i przejmuje kontrolę
także nad wstępną fazą kreacji wartości kulturowych.
14.
Zob. L. Karpik, L’économie des singularités, Gallimard, Paris 2007. Omówienie wydania angielskiego — zob.
K. Healy, Judgment and Distinction,
„Socio-Economic Review” 2011, nr 9,
s. 787–800.

przypominam to dla porządku, chociaż koncepcja ta jest powszechnie znana — roztacza w nim pesymistyczną wizję losu
sztuki w stechnicyzowanej, kapitalistycznej rzeczywistości.
Jego zdaniem, istotą dzieła sztuki jest jego aura, a więc niepowtarzalny, wyjątkowy charakter, który odróżnia je od produkowanych seryjnie przedmiotów przemysłowych. Wyłonienie
się przemysłów kultury — co jest tylko inną nazwą ekspansji
kapitalizmu w obrębie tkanki społecznej i utowarowienia kolejnej dziedziny życia — musi oznaczać destrukcję aury, a więc
również sztuki w tej postaci, w jakiej istniała ona wcześniej
w naszej kulturze. Nie ulega wątpliwości, że frankfurcka diagnoza przemysłów kultury trafnie uchwyciła pewien moment
w procesie rozwoju i przemian kapitalistycznej ekspansji12.
Niemniej jednak, od czasów Benjamina kapitał na tyle umocnił swoje panowanie nad kulturą, że doszło do czegoś, co daje
się opisać w kategoriach przejścia od formalnej subsumpcji
kultury pod kapitał, którą obserwowali Frankfurtczycy —
a więc wciągania w obieg kapitalistycznej gospodarki produktów kultury, powstających wcześniej poza jej logiką — do
subsumpcji realnej, czyli do przejęcia przez kapitał kontroli
nad samym procesem wytwarzania kultury. Przejście to dokonało się w drugiej połowie XX wieku, gdzieś pomiędzy The
Beatles, subsumowanymi jeszcze tylko formalnie, a New Kids
on the Block, subsumowanymi realnie, bo stworzonymi przez
producenta Maurice’a Starra, przedsiębiorcę, który nigdy nie
był nawet członkiem tej grupy13.
Francuski filozof Luc Boltanski przyznaje zasadniczo
rację Benjaminowi i jego tezie o opanowaniu sztuki przez kapitał, ale jednocześnie podejmuje oryginalną i inspirującą polemikę z pesymistyczną wizją Szkoły Frankfurckiej. Odwołując
się do pojęcia gospodarki pojedynczości Luciena Karpika14,
Boltanski wskazuje, że kapitalizm, z którym mamy do czynienia obecnie, nie jest już tym samym kapitalizmem, jaki znali
i opisywali teoretycy wcześniej Szkoły Frankfurckiej. Istotne
przekształcenia, jakim uległ od tego czasu, polegają przede
wszystkim na odejściu od fordystycznego paradygmatu masowej, seryjnej produkcji zhomogenizowanych towarów, których synekdochą był słynny Ford Model T, na rzecz oferowania
produktów coraz bardziej zróżnicowanych, zindywidualizowanych i „zkastomizowanych” (customized). Od paradygmatu
opartego na powtarzalności, kapitalizm wyraźnie przemieścił
się w ten sposób w kierunku pojedynczości, upodabniając
się — częściowo, ale jednak w kluczowych aspektach — do
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15.
Mutacja kapitalizmu w XX wieku była
oczywiście wielokrotnie opisywana
w ramach różnych paradygmatów
teoretycznych. Można tu przywołać
między innymi koncepcję kapitalizmu
postfordystycznego włoskich
(post)operaistów i związane z nią
kategorie pracy niematerialnej oraz
biopolitycznej, jak również koncepcję kapitalizmu postindustrialnego
Daniela Bella czy późnego kapitalizmu
Ernsta Mandela. Co ważne, te odmienne perspektywy teoretyczne mają
pewien wspólny mianownik, a mianowicie podkreślenie rosnącej roli tego,
co zindywidualizowane, pojedyncze
i niematerialne.
16.
Zob. L. Boltanski, È. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard,
Paris 1999.
17.
Zob. T. Frank, The Conquest of Cool:
Business Culture, Counterculture, and
the Rise of Hip Consumerism, University of Chicago Press, Chicago 1997.
18.
L. Boltanski, Od rzeczy do dzieła. Procesy atrybucji i nadawania wartości
przedmiotom, przeł. I. Bojadżijewa,
[w:] Wieczna radość, dz. cyt., s. 36.

produkcji artystycznej z jej wyjątkowością, unikatowością
i aurą15. Sam Boltanski poświęcił tej transformacji obszerną
książkę, napisaną wspólnie ze specjalistką od zarządzania
Ève Chiapello — Le nouvel esprit du capitalisme16. Praca ta
jest szczegółową diagnozą funkcjonowania „nowego ducha
kapitalizmu”, z charakterystycznym dla niego naciskiem na
kreatywność, spontaniczność, wolność i inne cechy kojarzone,
historycznie rzecz biorąc, raczej ze środowiskiem artystycznej bohemy i ruchów kontrkulturowych niż kapitalistycznego
biznesu. W bardzo podobnym kierunku idą analizy Thomasa
Franka, który w wydanej w tym samym czasie (przełom XX
i XXI wieku) książce The Conquest of Cool pokazuje, że od
końca lat 50. XX wieku w teorii i praktyce zarządzania przyznawano coraz więcej swobody pracownikom i konsumentom,
a także doceniano ich indywidualność17. W swoich najnowszych
tekstach Boltanski zwraca uwagę na dziedzinę, w której syngularyzacja zaznaczyła się szczególnie silnie, a mianowicie
na rynki finansowe. W ostatnich kilku dekadach pojawia się
na nim coraz więcej «egzotycznych» derywatów”, jak ujmuje
to Boltanski, „wyprodukowanych dla partykularnego klienta
i negocjowanych w obrocie pozagiełdowym”18. Tego rodzaju
produkty finansowe noszą wyraźny ślad indywidualności matematyków, którzy je opracowali i powstają na zapotrzebowanie konkretnych, bardzo bogatych klientów, zupełnie jak
kiedyś portrety biskupów i możnowładców. Podobieństwo
sięga jednak dalej i dotyczy samego funkcjonowania rynków
finansowych. Boltanski pisze:

Na tego typu rynkach wszystko sprowadza się więc do poszukiwania informacji, umożliwiających wyselekcjonowanie
„dobrego produktu” w „nieprzewidywalnych i mętnych” sytuacjach rynkowych. Rozdźwięk pomiędzy „konieczną wiedzą
a kompetencjami klientów” sprawia, że pojawiają się sposoby
czerpania zysków, opierające się na „informacyjnych asymetriach”, które faworyzują, kosztem masy drobnych akcjonariuszy, ograniczoną liczbę wtajemniczonych graczy. Dzieje
się tak pomimo licznych dyrektyw formułowanych w celu
zapewnienia przejrzystości transakcji i pomimo powoływania się, szczególnie w momentach kryzysu, na „wartość fundamentalną”, której „obiektywny” charakter jest fikcją, tak
jak byłoby nią w dziedzinie sztuki odwoływanie się do dawno
porzuconych „kryteriów piękna”19.

19.
Tamże, s. 36–37.
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20.
Tamże, s. 37.

21.
N. Cummings, Wieczna radość,
przeł. M. Karolak, [w:] Wieczna radość,
dz. cyt., s. 280–282.

22.
Zob. M. Weber, Etyka protestancka
a duch kapitalizmu, przeł. J. Miziński,
Wydawnictwo „Test” Bernard Nowak,
Lublin 1994.

23.
Zob. J. Sowa, Władza spektaklu —
spektakl władzy. Debord 40 lat później, „Krytyka Polityczna” 2004, nr 6,
s. 98–111, oraz tenże, Tęczowa rewolucja. Nowa Lewica lat 60., w: Rewolucje
1968, red. M. Brewińska i in., Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki, Agora, Warszawa 2008, s. 11–18.

Inne cechy upodabniające rynki finansowe do rynków
sztuki to między innymi „trudności powstające przy próbie rozłożenia rynków finansowych na «czynniki pierwsze»
w oparciu o jasne kryteria”, „niemożliwość skonstruowania
systemów ekwiwalencji, umożliwiających zhierarchizowanie
niemierzalnych dóbr”, „udział interpretacji w procesie nadawania wartości”, „nieodróżnialność agensów lub instancji,
których zadaniem jest ustalanie wartości dóbr, od tych, które czerpią zyski w procesie cyrkulacji”, a także „nieprzerwane pojawianie się nowych, nieprzejrzystych dóbr oraz wzrastające tempo operacji”20. Boltanski nie jest zresztą jedynym,
który dostrzega tę zastanawiającą paralelę. Neil Cummings
podkreśla, że rynek sztuki współczesnej, podobnie jak nowoczesny rynek finansowy, zaczyna intensywnie rozwijać się od
początku lat 70. XX wieku, a legendarną aukcję prac z kolekcji Roberta i Ethel Scullów w Sotheby’s dzielą zaledwie dwa
lata od momentu odejścia administracji Richarda Nixona od
parytetu złota21.
O jakim modelu relacji między sztuką a społeczeństwem moglibyśmy tu mówić i czy jest w nim miejsce na jakąkolwiek skuteczność sztuki? Sprawa jest skomplikowana, bo
o ile stosunkowo łatwo jest wskazać paralele i podobieństwa,
o tyle nie bardzo wiadomo, z jakim rodzajem oddziaływania
mamy do czynienia. Jest znamienne, że Boltanski posługuje
się Weberowską kategorią „ducha kapitalizmu”, a więc czegoś na kształt ogólnego paradygmatu funkcjonowania gospodarki, reprodukującego określone cechy ogólnej kultury.
W przypadku Weberowskich analiz klasycznego kapitalizmu
był to kalwiński duch oszczędności i wstrzemięźliwości22, natomiast w przypadku współczesnego jest to permisywno-hedonistyczny duch kontrkultury (ale także bohemy) oraz twórczo-indywidualistyczny duch sztuki, którego wyrazicielami
byli radykalnie ekspresyjni — oraz politycznie kompletnie
nieświadomi — artyści w rodzaju Jacksona Pollocka. O ile
mówienie o bezpośrednim oddziaływaniu sztuki na świat społeczny jest ryzykowne, bo trudno byłoby je udowodnić, o tyle
nie sposób wątpić w pośrednie oddziaływanie sztuki i środowiska artystycznego na główny nurt życia społecznego w czasie ostatnich kilku dekad. Bunt lat 60. XX wieku miał bardzo
silną komponentę artystyczną, czego najlepszym przykładem
jest działalność francuskich sytuacjonistów, bezpośrednio
uwikłanych w wydarzenia maja 1968 roku23. Nawet jeśli nie
można w tym upatrywać dosłownego sprawstwa sztuki, nie
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ulega wątpliwości, że kapitalizm przekształcił się od tamtego
czasu również pod wpływem krytyki artykułowanej przez szeroko rozumiane środowisko bohemy artystycznej. Nie była to
oczywiście przemiana inspirowana jakimikolwiek wartościami,
ale raczej kwestiami czysto pragmatycznymi, uelastycznienie
pozwoliło bowiem na zwiększenie stopy zysku i wejście na tereny sytuujące się wcześniej poza logiką kapitalizmu, czego
najlepszymi przykładami są takie sfery kapitalizmu afektywnego, jak pornografia i przemysł turystyczny.

24.
Na ten temat zob. J. Sowa, Stosowane sztuki społeczne: od symulakrum
do aktywizmu (i z powrotem?), „Obieg”
2007 (23 II) [online], http://www.obieg.
pl/teksty/1861 [dostęp: 05.12.2012].

25.
Zob. F. Jameson. Postmodernizm,
czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Krytyka kapitalizmu — artykułowana przez artystów
i bohemę — odniosła paradoksalnie skutek i bez wątpienia
był to skutek mocniejszy niż w przypadku któregokolwiek
z projektów, pokazywanych przez Żmijewskiego w czasie
ostatniego Biennale w Berlinie. Niestety, nie do końca jest
to skutek, o jaki mogło chodzić lewicowym artystkom i teoretyczkom, postulującym polityczne zaangażowanie sztuki.
Pokazuje to, jak bardzo niedoskonałym narzędziem społecznej zmiany jest sztuka i jak trudno uczynić z niej medium politycznego aktywizmu24. Co ciekawe, opisany powyżej bieg
wydarzeń można uznać za rodzaj parodystycznego wcielenia w życie awangardowych postulatów, głoszących konieczność zniesienia bariery między sztuką a życiem. Można go też
opisać przy pomocy dialektycznego schematu rozwojowego: sztywny, masowy i ujednolicony kapitalizm fordystyczny
byłyby tezą, jego artystyczno-kontrkulturowa krytyka antytezą, a postfordystyczny i indywidualistyczny kapitalizm
pojedynczości syntezą. W ten sposób awangardowy plan
rekonstrukcji społeczeństwa, który jako tragedia próbował
zrealizować się na etapie Wielkiej Awangardy dwudziestolecia międzywojennego, powrócił jako farsa w dobie późnego kapitalizmu. Sztuka ma tu ewidentnie swój skutek, jeśli
jednak wierzyć miażdżącej krytyce późnokapitalistycznych
społeczeństw, przeprowadzonej przez takie teoretyczki, jak
Fredric Jameson25 czy Alenka Zupančič26, okazuje się on raczej krokiem wstecz niż w przód.

26.
Zob. A. Zupančič, Ethics of the Real.
Kant and Lacan, Verso, London 2000.
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ARTYSTA JAKO INSTANCJA
PRZECHWYTU WARTOŚCI

27.
Zob. C. Vercellone, The Crisis of the
Law of Value and the Becoming-Rent
of Profit, [w:] Crisis in the Global Economy: Financial Markets, Social Struggles, and New Political Scenarios, red.
A. Fumagalli, S. Mezzadra, Semiotext(e), Los Angeles 2010, s. 85–118.

Przemiany kapitalizmu na przestrzeni ostatnich kilku
dekad przyniosły jeszcze jeden paradoksalny efekt. Klasyczna
ekonomia, od której bardzo dużo przejął Marks (bywa on nawet nazywany najwybitniejszym spośród Ricardianistów)
opisywała trzy zasadnicze źródła dochodu: zysk dla właścicieli kapitału, płacę dla pracowników najemnych oraz rentę
dla posiadaczy dóbr, które dają się taką rentą objąć, a więc
głównie nieruchomości (ziemia, budynki, infrastruktura). Ta
trzecia kategoria — renta — była kluczowa dla gospodarki
feudalnej: w jej obrębie klasa posiadająca utrzymywała się
właśnie z renty i „instrumentów pochodnych”, jak na przykład daniny pańszczyźniane. Kapitalizm to z kolei reżim zysku i płacy. Marks przewidywał więc, że renta, jako pozostałość feudalizmu, będzie znikać wraz ze stopniową ewolucją
struktur społecznych w stronę wszechobejmującej dychotomii kapitaliści/proletariat, w której na rentę po prostu nie
ma miejsca. Skrupulatna analiza współczesnego kapitalizmu, przeprowadzona przez włoskiego ekonomistę i krytyka społecznego Carlo Vercellone, pokazuje jednak, że jest
inaczej. Renta nie tylko nie zniknęła, ale — paradoksalnie —
staje się tak ważnym elementem kapitalistycznej rozgrywki,
że zdaniem Vercellone można mówić o „przeistaczaniu się
zysku w rentę” (becoming-rent of profit)27. Coraz większe
i coraz bardziej istotne sektory kapitalistycznej gospodarki
działają zgodnie z regułą renty monopolistycznej, a nie zysku. Doskonałych tego przykładów dostarcza przemysł informatyczny. Dochód, jaki ze swoich produktów czerpie na
przykład Microsoft, w mniejszym stopniu przypomina zysk
(w klasycznym tego słowa znaczeniu), w większym zaś rentę,
którą Microsoft odprowadza od posiadanych przez siebie cyfrowych włości. Kto używa komputerów z legalnym oprogramowaniem Microsoftu de facto uiszcza tej firmie rodzaj opłaty
za możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej (pisanie
tekstów, projektowanie graficzne, montaż muzyki lub filmów,
prowadzenie księgowości) lub nieprodukcyjnej (web, mail,
serwisy społecznościowe). Opłata za korzystanie z oprogramowania przypomina myto, jakie trzeba płacić prywatnemu
właścicielowi mostu lub drogi, czy też opłatę za wydzierżawienie ziemi. Prawnym wyrazem tego typu monopolistycznej
własności są prawa autorskie i ich najbardziej restrykcyjna
forma, czyli patenty. Działają one między innymi w inżynierii,
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w medycynie, w najróżniejszych rodzajach produkcji, w których istotną rolę odgrywa wiedza, oraz w… kulturze. Niedawna
debata wokół ACTA zdecydowanie poprawiła powszechną
wiedzę na temat funkcjonowania restrykcyjnych praw autorskich, nie będę więc poświęcał czasu na ich opisywanie
i analizowanie. Chcę jedynie zwrócić uwagę na zbliżenie paradygmatów funkcjonowania kultury — w tym również sztuki —
oraz tych gałęzi kapitalizmu, które mieszczą się w szeroko
pojętej gospodarce wiedzy. W obu wypadkach kluczową instytucją jest własność niematerialna, w obu też dochód realizowany jest nie poprzez zysk, ale raczej poprzez rodzaj renty
monopolistycznej.
Podobieństwa między twórczością artystyczną a najbardziej zaawansowanymi gałęziami gospodarki wiedzy na
tym się jednak nie kończą. Rozwój internetu, będącego między
innymi gigantyczną siecią współpracy i komunikacji, pozwolił wcielić w życie formy organizacji pracy i produkcji zgodne z modelem „społecznej fabryki”, opisanym kilka dekad
temu przez włoskiego marksistę Mario Trontiego. Uważał on,
że jedną z kluczowych przemian, jakie zaszły wraz z przejściem kapitalizmu od paradygmatu fordystycznego do postfordystycznego, było wyprowadzenie procesu produkcji poza
ramy fabryki i objęcie nim całej tkanki życia społecznego.
Kapitalizm postfordystyczny nie produkuje już w murach
fabryki. Jego fabryką jest całe społeczeństwo, którego zwyczajne funkcjonowanie staje się momentem produkcji wartości. Świetną ilustrację tego procesu odnajdziemy właśnie
w internecie. Kto jest wytwórcą wartości takich portali społecznościowych, jak na przykład Facebook, czy wyszukiwarek, jak Google? Wysoka cena aukcji tych spółek nie jest odzwierciedleniem pracy wykonanej wyłącznie przez ich menedżerów czy programistów, ale raczej rozproszonej pracy wielości — równoległej i doskonale skoordynowanej kooperacji
setek milionów użytkowników. Każde ich kliknięcie przyczynia się do generowania wartości przechwytywanej przez te
firmy dzięki temu, że są właścicielkami platform, na których
dokonuje się ta kooperacja.
Nie chodzi mi tu o jakąś metaforę. Mam na myśli pracę
i wartość w sensie jak najbardziej ekonomicznym. Przyjrzyjmy
się dokładniej tym dwóm przykładom.
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28.
Inny ciekawy przykład to działanie
mechanizmu reCAPTCHA, który jest
sprzężony z projektem Google Books.
Jedno z dwóch słów kontrolnych, które musimy przepisać z obrazka, aby
udowodnić systemowi, że jesteśmy
ludźmi, nie zaś automatami, zawiera
ciągi nierozpoznawane automatycznie
przez mechanizm OCR projektu
Google Books. Odczytując je, pomagamy programowi udoskonalić algorytmy rozpoznawania tekstu. Zob. np.
M. Wright, Captcha: How Google digitises books with brains, „Humans Invent. Innovation, Craftsmanship & Design” 2011 (22 VI) [online], http://www.
humansinvent.com/#!/968/captchahow-google-uses-your-brainpowerto-digitise-books [dostęp: 28.11.2012] .

Baza danych, będąca właściwym majątkiem firmy
Google, powstała przy wykorzystaniu dwóch mechanizmów
o charakterze rozproszono-wielościowym. Inaczej niż wcześniejsze wyszukiwarki, jak Lycos czy Altavista, Google nie
indeksuje zawartości stron, lecz bada, jak kształtują się linki
(relacje między stronami) w infosferze internetu. Gdy szukamy jakiegoś terminu, Google sprawdza, w jakich linkach
pojawiały się poszukiwane przez nas słowa i do jakich stron
odsyłały. Algorytm PageRank działa więc zgodnie ze swoistym „indeksem cytowań” i określa wartość danej strony na
podstawie tego, ile stron się do niej odwołuje. Co ważne, te
odwołania powstają nie z inicjatywy firmy Google, lecz w procesie spontanicznej i autonomicznej komunikacji cyfrowej
wielości użytkowników i użytkowniczek. Google mapuje tylko tworzącą się w ten sposób sieć, a następnie przedstawia
ją osobom korzystającym z ich wyszukiwarki, budując w ten
sposób bazę danych jako swoją własność i główny towar handlowy. Drugi czynnik, który jest monitorowany przez Google’a,
to zachowanie użytkowników i użytkowniczek jego serwisu,
a konkretnie wybory dokonywane przez nich na podstawie
zaprezentowanych wyników. Za każdym razem, gdy z listy
generowanej przez Google’a wybieramy jakiś adres, Google
dodaje jeden punkt do skojarzenia między tą właśnie stroną
a wyszukiwanymi przez nas słowami. Tak więc, klikając link
do strony, pojawiającej się w wynikach wyszukiwania, wykonujemy dla Google’a coś w rodzaju pracy nieodpłatnych konsultantów, których zadanie polega na hierarchizacji wyników
działania mechanizmu PageRank, zgodnie z kryterium merytorycznej trafności28.
Drugi, być może jeszcze bardziej spektakularny przykład pasożytowania kapitalizmu kognitywnego na pracy wielości oraz wyzyskiwania relacji, które się konstytuują w jej
obrębie, stanowią serwisy społecznościowe. Ich działanie
sprowadza się właściwie tylko i wyłącznie do reprezentowania wielości użytkowniczek i użytkowników przed nimi samymi, a źródłem dochodów tego typu portali jest nic innego, jak
sama komunikacja między osobami korzystającymi z serwisu.
Za każdym razem, gdy polubimy coś na Facebooku, gdy wklejamy tam link lub dzielimy się zdjęciami, generujemy ruch, na
którym Facebook zarabia. Odzwierciedleniem wartości produkowanej w tym rozproszonym procesie i przechwytywanej
przez Facebook, jest giełdowa wartość tej spółki. Co ciekawe,
Facebook znalazł sposób, aby nawet umarłych zmusić do
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pracy w społecznej fabryce późnego kapitalizmu. Umarłemu
użytkownikowi ustawia się status R.I.P. (Requiescat in Pace),
a jego facebookowi przyjaciele mogą za pośrednictwem serwisu składać kondolencje, generując w ten sposób cenny ruch
w sieci serwisowych relacji.

29.
N. Bourriaud, Estetyka relacyjna,
przeł. Ł. Białkowski, MOCAK, Kraków
2012.

Uważna czytelniczka, która pamięta, że tekst ten ma dotyczyć przede wszystkim sztuki, a nie Facebooka, Google’a czy
społecznej fabryki, spostrzegła już może, że pozornie oddalając się od sztuki, faktycznie zbliżyliśmy się do współczesnych
praktyk artystycznych, zwłaszcza do nurtu sztuki relacyjnej,
opisywanej przez Nicolasa Bourriauda. Wśród artystów reprezentujących ten nurt Bourriaud wymienia między innymi takie
postaci, jak Rirkrit Tiravanija, Douglas Gordon, Pierre Huyghe,
Liam Gillick czy Philippe Parreno29; w kontekście polskim można by przywołać Joannę Rajkowską, Pawła Althamera czy —
w przypadku niektórych projektów — Artura Żmijewskiego.
Wszyscy ci artyści i artystki, podobnie jak serwisy społecznościowe, czynią relacje społeczne materią i narzędziem swojej
pracy. Co znamienne, uczestnicy tworzonych przez nich projektów pozostają anonimowi i poza samym doświadczeniem
udziału najczęściej niewiele bądź zgoła nic z nich nie wynoszą.
Przypisując sobie autorstwo i podpisując się pod tymi projektami jako własnymi pracami, artyści i artystki akumulują
wygenerowany przez nie kapitał symboliczny. Wędrują od
jednej imprezy artystycznej do drugiej, organizują tego typu
wydarzenia, a także — co bardzo ważne — skrupulatnie je
dokumentują, aby móc opowiadać o nich w czasie gościnnych wykładów w galeriach i instytucjach sztuki. Za projekty
artystyczne i wykłady o nich otrzymują finansowe honoraria,
a wszystkie tego rodzaju wydarzenia wpisują do swoich CV ,
rejestrując w ten sposób swój zwiększający się kapitał symboliczny. Podobnie jak Google czy Facebook, dyskontują w ten
sposób wartość wyprodukowaną przez rozproszoną sieć
relacji, w której udało im się zająć uprzywilejowaną pozycję.
Kluczowym problem jest tu, oczywiście, sama figura
autora/autorki, czyli w kontekście sztuki artysty/artystki.
Sztuka relacyjna, jak mało która dziedzina produkcji artystycznej, pokazuje, że twórczość jest procesem rozproszonym, a jej właściwy podmiot to wielość, nie zaś pojedynczy
artysta lub artystka. Nie dostrzegamy tego, ponieważ jesteśmy pod władzą ideologicznego złudzenia, głęboko zakorzenionego w naszej kulturze. Przedstawia ono twórczynię jako
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samotną demiurżkę, która z głębi swojego geniuszu wydobywa oryginalne pomysły. Niezależnie od tego, jak bardzo anty-systemowa może wydawać nam się bohema, perspektywa
taka doskonale pasuje do reguł funkcjonowania gospodarki
kapitalistycznej, tworzy bowiem fundament dla prywatnej
własności owoców pracy twórczej.
To, co uwidacznia sztuka relacyjna — wbrew intencjom
swych adeptów i adeptek oraz na przekór ich cynizmowi —
a mianowicie kolektywny i rozproszony charakter procesu
twórczego, który nie może obyć się bez sieci społecznych
relacji, stosuje się do każdego typu twórczości. Tworzenie
jest procesem rozproszonym i kolektywnym, ponieważ takie samo jest również myślenie, nie mówiąc już o języku (zarówno w sensie lingwistycznym, jak i konceptualnym, czyli
w sensie systemu pojęć, bez których niemożliwe byłoby
myślenie), stanowiącym paradygmatyczny przykład dobra
wspólnego. Możemy myśleć i tworzyć, ponieważ jesteśmy
zanurzeni w sieci relacji i komunikacji z innymi. I nie chodzi
mi bynajmniej jedynie o oficjalne struktury, w postaci galerii, szkół artystycznych, konferencji czy seminariów, ale też
o obieg pomysłów, idei, pojęć czy przekonań, który odbywa
się nieformalnie — w kawiarniach, na imprezach towarzyskich, w kuluarach konferencji, na wernisażowych bankietach
itp. Powiedzieć: „ja to wymyśliłam” to nic innego, jak dopuścić
się rodzaju uzurpacji — figura autorki to przede wszystkim
maszyna przechwytu, pozwalająca prywatyzować korzyści
z eksploatacji wspólnych zasobów relacyjnych.

30.
Zob. G. Sholette, Heart of Darkness.
A Journey into the Dark Matter of
the Art World, [w:] Visual Worlds, red.
L. Becker, J. Hall, B. Stimson, Routledge, London 2005, s. 91–107, oraz
tenże, Dark Matter. Art and Politics in
the Age of Enterprise Culture, Pluto
Press, New York 2011.

Jak się wydaje, fakt ten jest coraz wyraźniej dostrzegany również przez sam świat sztuki. Symptomem tego jest
znakomity tekst Heart of Darkness. A Journey into the Dark
Matter of the Art World i rozwijająca ten temat książka Dark
Matter. Art and Politics in the Age of Enterprise Culture Gregory’ego Sholette’a 30 . Kategoria „ciemnej materii”, występująca w obu tytułach, odnosi się do tej części świata sztuki,
która bierze udział w jego funkcjonowaniu jako nierozpoznana i nienazwana wielość: nieodnotowana w oficjalnych sygnaturach, niezapraszana na rezydencje, nieodbierająca nagród
i w ogóle nieuznawana za twórczy element całości. Tak jak
w przypadku ciemnej materii w kosmologii, owa niewidzialna część jest warunkiem możliwości funkcjonowania świata
widzialnego, a szczególnie całego systemu gwiazd, rozświetlających firmament galerii i rynku sztuki.
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CZEGO NIE ROBIĆ?

31.
Cyt. za: G. Sholette, Heart of Darkness.
A Journey into the Dark Matter of the
Art World, dz. cyt., s. 91.

32.
Zob. J. Sowa, Uporczywa trwałość
awangardy, [w:] Manifest Nooawangardy. Sztuka w dobie kapitalizmu
kognitywnego, posthumanizmu i nauk
o złożoności, red. Ł. Ronduda, Fundacja MAMMAL, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
2009, s. 111–132.

Dotarliśmy do punktu, w którym nikt, komu drogie są
jednocześnie idee emancypacyjne i sztuka, nie chciałby się
znaleźć. Sztuka objawia nam tu swoją skuteczność, ale przede
wszystkim jako użyteczna kolaborantka systemu — pole
inspiracji dla gospodarki pojedynczości i eksperymentów
w zawłaszczaniu kolektywnej pracy. Oba przypadki prezentują się jako swoiste parodie awangardowych idei, bo czyż to
nie Beuys przekonywał, że „każdy jest artystą”? Doskonałą
ripostą na to — skądinąd słuszne, lecz w obecnych realiach
społeczno-gospodarczych naiwne stwierdzenie — jest cytat
z Antonia Gramsci’ego, który Sholette wybrał na motto swojego tekstu: „Można by stwierdzić, że wszyscy ludzie to intelektualiści, jednak nie wszyscy ludzie pełnią w społeczeństwie
funkcję intelektualistów”31. Niestety, progresywne i zaangażowane oblicze sztuki pomaga w maskowaniu negatywnych
i regresywnych praktyk, w które jest ona uwikłana.
Kwestie te są ściśle związane z dotkliwą porażką projektu awangardowego, ale i z jego niewygodnym trwaniem. Nie
ma tu miejsca na szczegółowe rozważanie istoty i przyczyn
tej porażki; zajmowałem się tym już gdzie indziej i do kwestii
tej zapewne kiedyś powrócę32. W kontekście zasadniczej problematyki niniejszego tekstu warto jednak wyartykułować wyraźnie jedną sprawę: przyczyna tej porażki znajduje się poza
polem sztuki. Realizacja awangardowego projektu wymaga
nie tylko przekształcenia samej sztuki, ale również życia, które jako antyteza sztuki ma zostać poddane dialektycznemu
Aufhebung. Wiedzieli o tym doskonale sytuacjoniści, domagając się nie tyle rewolucji estetycznych, czyli dotyczących
samej sztuki, ale rewolucji życia codziennego. Aby oddać nieco sprawiedliwości sztuce, chcę podkreślić, że w jej obrębie
dokonało się na początku dwudziestego wieku fundamentalne zerwanie, które jest warunkiem możliwości zrealizowania
awangardowego projektu. Dzięki gestowi Duchampa, język
sztuki stał się nieskończenie rozciągliwy i może objąć sobą
wszystko, łącznie ze swoją negatywnością (antytezą), czyli
zwykłym życiem. Widać to doskonale w dzisiejszej praktyce artystycznej: nie sposób wyobrazić sobie czegokolwiek —
rzeczy, zjawiska, miejsca, procesu, stanu itd. — co nie mogłoby stać się dziełem sztuki.
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Niestety, w pozostałych sferach życia społecznego —
zwłaszcza w polityce — analogiczny postęp się nie dokonał.
Tkwimy dalej w realiach podobnych do tych sprzed stu lat,
a nasz system polityczny — parlamentaryzm i ściśle z nim
powiązana instytucja przedstawicielstwa — mają ponad
dwieście lat! Istota problemu polega więc na tym, że mamy
dwudziestowieczną sztukę w osiemnastowiecznym społeczeństwie. Wniosek, jaki z tego wypływa, jest banalnie prosty:
ruch naprzód wymaga pracy nie w domenie sztuki (tutaj grunt
pod przyszły, postrewolucyjny świat jest już przygotowany
od prawie stu lat), ale w tych sferach, gdzie stary porządek
trwa w dawnych, wrogich emancypacji formach — zwłaszcza
w dziedzinie polityki. Wydarzenia z 2011 roku, a szczególnie
ruchy tzw. Oburzonych oraz Occupy pokazały, że przedstawicielskie instytucje polityczne wyczerpały swój emancypacyjny potencjał i przyszedł czas na inną, wielościową, niezapośredniczoną politykę. Nie chodzi o to, żeby wybrać innych
posłów i inne partie, ale o to, żeby w ogóle skończyć z kastracyjną procedurą delegowania politycznej władzy i ustanowić
taki porządek polityczny, w którym władza konstytuująca nie
wyczerpywałaby się w akcie ustanowienia władzy ukonstytuowanej i nie wyzbywałaby się w ten sposób dalszego politycznego sprawstwa. Oto kwestia, w której rozstrzygnięciu
nie pomogą żadne estetyczne manifesty, wzywające, żeby
sztuka zrobiła to czy tamto, żeby była taka czy owaka.
Na koniec dwa wnioski, które aż cisną się na usta.
Wnioski negatywne, bo pierwszą kwestią, z którą musimy
sobie poradzić, konfrontując się z takimi pomysłami, jak koncepcja stosowanych sztuk społecznych Żmijewskiego, jest
ograniczenie ich negatywnych konsekwencji. To zaś można
zrobić poprzez rozbrojenie ich podstawowych pojęć.
Po pierwsze: kategoria „skuteczności sztuki” jest
reakcyjna. Warunkiem jej możliwości jest ścisłe odseparowanie sztuki od życia, a tego rodzaju separacja stanowi właśnie społeczno-polityczną istotę problemu i dlatego też nie
może być częścią jego rozwiązania. O wywieraniu przez sztukę wpływu na społeczeństwo mówić można tylko wtedy, gdy
w reakcyjny sposób myśli się o niej jako aktywności oddzielonej od życia i świata społecznego. Pozostając w tym radykalnie antyawangardowym paradygmacie, sztuka może być
wyłącznie wyalienowaną domeną „galeryjnych mend”, jak
kiedyś trafnie — o czym w swoim manifeście przypomina
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33.
A. Żmijewski, Stosowane sztuki
społeczne, dz. cyt., s. 23.

Żmijewski33 — określił siebie samego Wilhelm Sasnal. Wszelkie manifesty artystyczne i estetyczne, formułowane w oparciu o podobne założenia, pozostaną właśnie manifestami
artystycznymi i estetycznymi, a więc społecznie i politycznie bezpłodnymi. Jeśli interesuje nas społeczna emancypacja, musimy skończyć z zajmowaniem się tym, jaka powinna,
a jaka nie powinna być sztuka, a zacząć myśleć i działać na
rzecz przemian społeczeństwa i polityki.
Po drugie: kategoria „autora/autorki” jest reakcyjna. Najlepsze, co artysta lub artystka mogą zrobić dla walki o lepszy świat, to zrezygnować z budowania wyrazistych,
zindywidualizowanych tożsamości oraz inwestowania swojej
energii we wspieranie innych wyrazistych tożsamości — jak
robi to, niestety, Żmijewski poprzez swoje zaangażowanie
w działalność Krytyki Politycznej. Jak starałem się pokazać
wyżej, figura autorstwa stanowi kwintesencję ideologii późnego kapitalizmu i każdy, kto działa pod jej auspicjami, przyczynia się do jego wzmacniania. To, czy służy ona wówczas
artykulacji haseł postępowych czy konserwatywnych, paradoksalnie nie jest aż tak bardzo istotne. Ideologia, jak wielokrotnie przekonywał Jacques Lacan, a za nim Slavoj Žižek,
ukryta jest przede wszystkim w formie. Autorstwo jest taką
właśnie ideologiczną formą. To przeciwko niej powinna być
wymierzona każda aktywność artystyczna i estetyczna, która nie chce pozostawać w izolowanej sferze sztuki i estetyki,
lecz ma ambicję wywierania wpływu na całościowy sposób
organizacji naszego społecznego świata.
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APORETYCZNI W MYŚLENIU
W ciągu minionych kilkunastu lat kluczowymi pozycjami dla
dyskusji o kondycji współczesnej sztuki zaangażowanej okazały się dwa teksty Nicolasa Bourriauda: Estetyka relacyjna
i Postproduction. Próbowały one określić stawki zaangażowanej działalności artystycznej, badając, jak pole sztuki może redefiniować swoje granice i wchodzić w relacje z innymi obszarami. Tematyka, którą francuski krytyk podejmuje, i sposób,
w jaki o niej opowiada, odnoszą się do generalnego kształtu
związków między polem sztuki i światem społecznych zachowań, generowanych przez zmiany technologiczne, jak również
możliwości wzajemnego przepływu „impulsów” pomiędzy
tymi obszarami. W tym sensie Nicolasowi Bourriaudowi bliskie są dwa nurty dwudziestowiecznego marksizmu: Szkoła
Frankfurcka — choć bezpośrednie odwołania do niej pojawiają się w jego tekstach niebywale rzadko — z założeniem,
że nie tylko baza kształtuje światopoglądową nadbudowę,
lecz również ta ostatnia może determinować kształt bazy,
oraz tradycja Althusserowskiej interpretacji Marksa, zgodnie z którą sfera ideologii nie tyle odzwierciedla system produkcji przemysłowej, ile raczej go wytwarza. Łącząc oba te
nurty, Bourriaud staje się krytykiem społeczeństwa masowego i technologiczno-produkcyjnych uwarunkowań jego
kondycji. Przedstawiając swą interpretację stosunków społecznych w epoce postindustrialnej, dąży jednocześnie do
naszkicowania strategii, przy pomocy których sztuka może
dokonywać zmiany tych stosunków. Oznacza to, że współczesnej produkcji artystycznej Bourriaud stawia zadanie nie tyle
obrazowania zjawisk, co właśnie ich wytwarzania.
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Mówiąc o praktykach artystycznych, które mają potencjał determinowania nie tylko samego pola sztuki, ale również — choć w sposób bardziej złożony — jego zewnętrznych
uwarunkowań, Bourriaud posługuje się w Estetyce relacyjnej i Postproduction dwiema metaforami: dzieła sztuki jako
„szczeliny” oraz „taśmy montażowej”. Oto, jak pojmuje on te
kategorie:

01.
N. Bourriaud, Estetyka relacyjna,
przeł. Ł. Białkowski, MOCAK, Kraków
2012, s. 45.

Termin „szczelina” został wykorzystany przez Karola Marksa
do sklasyfikowania, wymykających się zasadom ekonomii
kapitalistycznej, nienastawionych na zysk zachowań rynkowych: handlu wymiennego, stratnej sprzedaży, samowystarczalnej produkcji i tym podobnych. Szczelina jest przestrzenią
relacji międzyludzkich, która dopasowując się mniej lub bardziej harmonijnie i jawnie do globalnego systemu, proponuje
inne możliwości wymiany niż te, które są najpopularniejsze
w owym systemie. Taka jest właśnie natura wystawy sztuki
współczesnej w aspekcie wymiany reprezentacjami. Tworzy
ona wolne przestrzenie, pewne trwałe sytuacje, których rytm
przeciwstawia się porządkowi życia codziennego i faworyzuje wymianę międzyludzką, odmienną od narzuconych nam
„stref komunikowania”. […] Gdy sztuka współczesna angażuje
się w sferę relacji i ją problematyzuje, wówczas zdecydowanie rozwija projekt polityczny01.

Metafora szczeliny dotyczy zatem zarówno wymiany
rynkowej, jak i pewnej ekonomii twórczości. Rozwijając wizję
tej ostatniej, Bourriaud mówi o dziele sztuki jako taśmie montażowej. W jego przekonaniu współcześnie

sztuka zmierza w kierunku kultury czerpiącej z różnych form,
kultury zakładającej wspólnotowość i permanentną obecność znaków, czyli pewien „komunizm formalny”. Muzeum
i Miasto, kultura i zastane społeczeństwo stanowią dla artystów rezerwuar form, postaw i obrazów — są narzędziami,
które należą do wszystkich. […] Twórczo, płodnie zacierają
się granice między konsumowaniem i produkowaniem, co
zresztą jest szczególnie widoczne poza światem sztuki […].
Kiedy artyści biorą na warsztat obiekty znane i funkcjonujące
w obiegu kulturowym, materię uformowaną już przez innych,
dzieło sztuki zyskuje charakter scenariusza. […] Dzięki temu
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sztuka opiera się powszechnej, czysto ideologicznej bierności,
która więzi nas w świecie złożonym z towarów i konsumentów. Wprawiając w ruch formy, wewnątrz których toczy się
nasze codzienne życie, i wykorzystując przedmioty dotychczas jedynie kontemplowane, artysta przeprogramowuje
rzeczywistość. […] sztukę można by określić jako alternatywną taśmę montażową, na której buduje się owe narracje.
Sztuka nie poddaje się żadnej definicji, ale pełni szczególną
funkcję, dzięki której może składać w całość oddalone od
siebie elementy02.

02.
Tamże, s. 25–26.

03.
Tamże.

Bourriaud wyciąga stąd wniosek, że „bycie artystą nie
oznacza więc jedynie wytwarzania form, ale zaangażowanie
w aktywność, dzięki której staną się one nośnikami poglądów podzielanych z innymi”03 . Jednak — stawiając przed
sztuką tak ambitne zadania i przyznając jej szeroki zakres
odpowiedzialności — bardzo oszczędnie nakreśla on logikę
funkcjonowania sztuki jako „alternatywnej taśmy montażowej”. Nie wyjaśnia tego, jaki reżim regulowałby rytm tej pracy,
wyznaczałby podział ról oraz ustalałby wzajemne zależności
pomiędzy „współpracownikami”.
Na tym właśnie aspekcie jego koncepcji chciałbym
się skupić. Wykorzystując założenia Bourriauda do analizy
przykładów działań artystycznych, które poszukują swojej
skuteczności w strategiach partycypacyjnych, chciałbym
zastanowić się, jakie możliwości, ale i jakie ograniczenia kryją w sobie kategorie „szczeliny” i „taśmy montażowej”. Gdzie
lokują się granice ich skuteczności? To znaczy: jak wyglądają
wzajemne stosunki artysty i odbiorcy w obrębie proponowanej przez Bourriauda ekonomii twórczości? Jakiego rodzaju
władza i w jakim zakresie uobecnia się w ramach takich działań? W skrócie, interesuje mnie nakreślenie związków, jakie
w koncepcji tego francuskiego krytyka zachodzą między stosunkami władzy i stosunkami produkcji.
W tym kontekście uwagę zwraca sformułowanie, którym Bourriaud posługuje się bardzo często, a mianowicie —
„wytwarzanie” relacji międzyludzkich. W oryginale użyte jest
słowo produire, dokładnie to samo, którym określa się produkowanie przedmiotów. Choć różnicę między tymi typami
wytwórczości wskazać można na kilku poziomach, kluczową
rolę odgrywa tutaj poziom ekonomiczno-polityczny. Znając
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postmarksowską proweniencję myślenia Bourriauda, łatwo
domyślić się, jaki przekaz niosą ze sobą te wątki: system produkcji, w tym dzieł sztuki, w ramach kapitalistycznego systemu wymiany jest systemem zapośredniczenia relacji międzyludzkich poprzez przedmioty; systemem, który generując
takie zjawiska jak wartość dodatkowa i akumulacja kapitału,
prowadzi do wielopoziomowej alienacji. Receptą, proponowaną przez Bourriauda — podejrzanie prostą — jest rezygnacja, przynajmniej chwilowa, z tego przedmiotowego zapośredniczenia relacji międzyludzkich, na rzecz wytwarzania samych relacji.
Na poziomie analizy filozoficzno-socjologicznej, problem, z którym mierzy się Bourriaud, można by sformułować
następująco: jak sprawić, aby w ramach systemu produkcji sztuki uniknąć procesów akumulacji kapitału i wszelki
kapitał (zarówno ekonomiczny, jak i symboliczny) dystrybuować równomiernie. W perspektywie etyczno-psychologicznej chodziłoby, z kolei, o charakterystyczne dla działań
„partycypacyjnych” pytanie o to, jak uniknąć asymetrii i protekcjonalności w relacji między twórcą i odbiorcami — jak
spowodować, by udział odbiorców, którzy mają stać się aktywnymi uczestnikami działania, nie sprowadzał się do odgrywania z góry wyznaczonych ról. W kontekście historycznym
obie kwestie dotyczą tego, jak przeskoczyć od modelu relacji
artysta-odbiorca, który ukształtował jeszcze romantyzm, do
modelu relacji, którego dokładna charakterystyka, pomimo
starań Bourriauda, nadal pozostaje tajemnicą — wiadomo
jedynie, że powinna to być relacja symetryczna.
Budzą się tutaj wątpliwości, czy wytwarzanie niezapośredniczonych relacji samo nie będzie mało alienującego charakteru ze względu na warunki, w których miałoby zachodzić.
Do warunków tych zaliczają się, na przykład, hierarchizacja
pracowników instytucji kultury oraz zadanie filtrowania i selekcji produkcji kulturowej, strukturalnie wpisane w tego rodzaju instytucje — segregacji na lepszą i gorszą, na wartą
prezentacji i archiwizacji oraz pozbawioną takiego potencjału
itp. Ponadto, gdy weźmiemy pod uwagę szereg artystycznych
działań partycypacyjnych, wyraźnie dostrzeżemy charakterystyczny dla nich reżim pracy, który zdecydowanie faworyzuje twórcę: „wartość dodatkowa”, czyli kapitał symboliczny i ekonomiczny, związany z rezultatem działania, podlega
niesymetrycznej dystrybucji, trafiając raczej do artysty, a nie
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04.
P. Ardenne, Un art contextuel,
Flammarion, Paris 2002.

do grupy anonimowych uczestników. Działania partycypacyjne cechowałaby więc pewna aporetyczność: byłyby one
próbą wytworzenia symetrycznych relacji między twórcą
i odbiorcą jako równorzędnymi uczestnikami działania, w sytuacji gdy sama kategoria „wytwarzania” czegoś w obrębie
instytucji artystycznych często z góry zakłada asymetrię.
Nawiązując do terminu „sztuka kontekstualna”04 , spopularyzowanego w ostatniej dekadzie przez innego francuskiego
krytyka, Paula Ardenne’a i używanego do opisu działań artystycznych poszukujących skuteczności, można by zapytać, czy sam kontekst instytucjonalny pozwala na realizację
strategii partycypacyjnych — czy nie powoduje, że stają się
one strukturalnie niemożliwe.

APORETYCZNI W DZIAŁANIU

05.
D. Kuryłek, E.M. Tatar, Przewodnik
[online], www.muzeum.krakow.pl/
Przewodnik.299.0.html [dostęp:
01.07.2013]. Tutaj i dalej w tekście
wszystkie podkreślenia pochodzą
ode mnie — Ł.B.
06.
Tamże.

Problem nie dotyczy więc jedynie epifenomenalnych
cech takich projektów, lecz samych warunków ich możliwości. W tym kontekście chciałbym omówić kilka działań, które dają się odczytać jako — bliskie postulatom Bourriauda —
próby implementowania idei relacyjności na terenie instytucji
artystycznej. Skupię się na trzech z czterech działań, wchodzących w skład projektu Przewodnik. Był on realizowany
w latach 2005–2006 w Muzeum Narodowym w Krakowie,
a dotyczył zagadnienia (nie)obecności artysty w muzeum, czyli artystycznych strategii wobec instytucjonalnej sfery sztuki.
Kuratorzy projektu, Dominik Kuryłek i Ewa Tatar, chcieli, aby
muzeum stało się „raczej przestrzenią budowania relacji
niż określonej narracji, polem eksperymentów, miejscem,
które magazynuje energię, gwarantując prawo do swobodnego gospodarowania nią artystom i publiczności”05.
Jak twierdzili, miał to być projekt-wirus, który umożliwiałby „bezpośredni kontakt odbiorcy z artystą, przygotowując
jednocześnie tego pierwszego do percepcji sztuki najnowszej
bez pośrednika”06.
W ramach projektu, w grudniu 2005 roku Joanna
Rajkowska przygotowała akcję Wyjście. Czekając na 624
pracowników Muzeum. Tatar opisywała założenia tego działania następująco:
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Joanna Rajkowska — po kilku wizytach w muzeum, dzięki
którym mogła przyjrzeć się wewnętrznej strukturze —
postanowiła zaprosić wszystkich pracowników na wspólne
wyjście z gmachu na spacer. Na znajdujących się niedaleko
krakowskich Błoniach został specjalnie dla nich przygotowany posiłek. […] Największy problem w muzeum polega na tym,
że wiele osób, które tam pracują, traktuje to po prostu jako
„pracę”, nie identyfikując się ani z nim, ani z tym, że zajmuje się
ono sztuką. To jest po prostu miejsce, do którego przychodzą
pomiędzy 8.00. a 16.00. Dlatego takiej samej reakcji można
by się było spodziewać w każdym innym przedsiębiorstwie07.

07.
Tamże.

Natomiast sama Rajkowska tak mówiła o swoich intencjach:

Kieruje mną potrzeba zobaczenia wszystkich ludzi, którzy
pracują dla muzeum. Chciałabym, aby opuścili swoje miejsca pracy, wyszli z piwnic, pokojów i kanciap, zostawili biura, małe budki, sale wystawowe i warsztaty. Chciałabym zobaczyć, jak otwierają się drzwi muzeum i wielka masa ludzi
powoli schodzi po schodach. Niewiele więcej od nich chcę,
tyle — żeby uścisnąć im dłonie i pójść z nimi na krakowskie
Błonie, i wypić grzane wino. Zaburzy to na chwilę hierarchię
gmachu, której poddani są co dnia. Nie będzie już istotne, kto
na jakim piętrze pracuje i jakie zajmuje stanowisko08.

08.
Tamże.

Wydaje się więc, że Rajkowska zwróciła uwagę na problem instytucjonalnego zapośredniczenia relacji międzyludzkich, które mają charakter sformalizowany i zakładają
konieczność odgrywania, przynajmniej w godzinach pracy,
określonej roli społecznej: bycia „pracownikiem muzeum”.
Artystka próbowała wypracować takie stosunki między pracownikami, które byłyby niezależne od tych instytucjonalnych
uwarunkowań, zobaczyć, jak będzie wyglądał zespół muzealny po przemianie w spontanicznie formującą się społeczność. Idea całkowitej przemiany sformalizowanych i sztywnych relacji, jakie istnieją w miejscu pracy została jednak
potraktowana z rezerwą przez samych zainteresowanych,
czyli pracowników krakowskiego muzeum. Przyznała to nawet kuratorka Ewa Tatar, stwierdzając, że projekt artystki
„nie spotkał się z ich zaufaniem, oni się wystraszyli, bali się
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09.
Tamże.

10.
Tamże.

manipulacji. Traktowali Rajkowską jak kogoś, kto burzy im
ich wypracowaną strukturę. Finalnie wyszło gorzej, niż się
można było spodziewać, na całą akcję przyszło niecałe sto
osób. Ale jednak ci, którzy ostatecznie wyszli przed muzeum,
bawili się doskonale na Błoniach, gdzie mogli być razem, coś
zjeść i napić się grzanego wina”09. Jakby nie wierząc w to, co
się stało, Tatar ostatecznie uznała, że dzięki akcji Rajkowskiej
w krakowskim muzeum „objawił się problem, czym ta instytucja jest dla siebie samej”10.
Oprócz jawnie romantycznych wątków omawianego projektu — ewokowania figury artysty-misjonarza, który wyprowadza lud do Ziemi Obiecanej, a swoją charyzmą
może zmienić nie tylko bieg historii sztuki, ale również układ
stosunków społecznych — istotnym elementem działania
Rajkowskiej była próba urzeczywistnienia niealienującej pracy i niealienujących relacji społecznych. Posługując się metaforyką Bourriauda, można by powiedzieć, że artystka chciała
wytworzyć „szczelinę” w relacjach determinowanych przez
stosunki pracy, a samą pracę potraktować jako „alternatywną
taśmę montażową”, przy której, za sprawą spontanicznej wymiany energii, tworzy się nie zespół pracowników, lecz prawdziwa grupa społeczna: z własnymi hierarchiami, interesami,
animozjami i sympatiami, kształtującymi się niezależnie od
administracyjnie ustalonych reguł. Trudno jednak dokładnie
określić, jakie intencje leżały u podstaw całego projektu. Czy
było to „zaledwie” myślenie wpisujące się w tradycję psychoanalizy, zgodnie z którą sam akt uświadomienia sobie wypieranej treści pozwala zminimalizować jej negatywne oddziaływanie na psychikę pacjenta? Być może chodziło o to, by pracownicy muzeum, zyskawszy możliwość porównania relacji
zawodowych i niezawodowych, wykorzystali to doświadczenie do zmiany wzajemnych stosunków, jakie panują w miejscu ich pracy. A może Rajkowska chciała zainicjować zmianę strukturalną, na przykład stworzenie w muzeum nowych
wewnętrznych regulacji prawnych, które spowodowałyby, że
wzajemne relacje między członkami zespołu zostaną pozbawione wymiaru alienującego i staną się bardziej autentyczne?
Z wypowiedzi kuratorów oraz artystki trudno też wyłuskać to, jak postrzegali oni funkcjonowanie muzeum w kontekście szerszych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych.
Czy relacje między pracownikami, które chciała zmienić
Rajkowska, przybrały alienujący kształt ze względu na pewne
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przygodne, indywidualne cechy krakowskiego muzeum (co
oznaczałoby, że sytuację można przepracować niejako wewnątrz grupy pracowników, na przykład tworząc nowe modele motywacji i strategie identyfikacji z muzeum, bądź też
udoskonalając system komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami, oddziałami i filiami tej instytucji)? Czy raczej
muzeum było traktowane jako pars pro toto systemu, a wówczas przekroczenie modelu instytucji kultury, za jaki on odpowiada, równałoby się próbie przepracowana lub zneutralizowania alienujących mechanizmów samego tego systemu.
Rodzi się także pytanie o reżim pracy, który miałby określać
funkcjonowanie wspomnianej „alternatywnej taśmy montażowej” i nadawać jej efektywność (np. samorzutnie kreujący
się porządek, czy też odwrotnie, agonistyka).
W omawianym projekcie uderza kontrast między figurą artysty, ewokowaną przez Rajkowską i mającą zdecydowanie protekcjonalny posmak, a postulatami kuratorów,
by muzeum stało się obszarem wytwarzania raczej relacji
niż narracji. Zdecydowanie narratywne nastawienie artystki skłoniło ją do tego, by wziąć na swoje barki problemy całej
instytucji i podjąć naiwną próbę jej naprawienia. Jeśli chcemy ocenić wagę oraz skuteczność tego gestu, musimy odpowiedzieć sobie na postawione przed chwilą pytania. Nie jest
to jednak łatwe, gdyż, na co już zwracałem uwagę, trudno
stwierdzić, jaki problem w rzeczywistości zidentyfikowała
artystka i jakie cele tak naprawdę przyświecały jej działaniu.
Sytuację komplikuje jej zachęta, by traktować to działanie
jako gest czysto teatralny — moment estetycznego zawieszenia faktycznych relacji panujących wśród pracowników
muzeum, a także oczekiwania, że sama spektakularność
tego wydarzenia okaże się wystarczającym i skutecznym lekiem na problemy instytucji.
Równie teatralny charakter miało Spotkanie, kolejna
akcja zorganizowana w ramach cyklu Przewodnik. Jej autorką była Elżbieta Jabłońska, która postanowiła przygotować
w Gmachu Głównym krakowskiego muzeum specjalne atrakcje dla grupy samotnych matek i ich dzieci. Zaprojektowała
baseny, wypełnione plastikowymi piłeczkami, które zostały
ustawione przed wejściem do Galerii Sztuki Polskiej XX wieku, w przestrzeni zaś samej galerii ukryła pieczątki z motywami zaczerpniętymi z tworzących ekspozycję obrazów, rzeźb
oraz instalacji. Odnajdując w dziełach motywy z pieczątek
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11.
D. Kuryłek, E.M. Tatar, Spotkanie
[online], http://para.nazwa.pl/
przewodnik/podstrony/jablonska/opis.
html [dostęp: 01.07.2013].
12.
Tamże.

— samodzielnie lub przy pomocy mamy — dziecko mogło
„wykąpać się” w basenie z piłkami. Gdy bawiące się dzieci
pozostawały pod opieką pracowników muzeum, uwolnione
od tego obowiązku mamy mogły obejrzeć film relaksacyjny z… szumiącym morzem. Teatralny wymiar wydarzenia
nie umknął uwadze kuratorki Ewy Tatar, która zauważyła,
że wprowadzając „czynności tradycyjnie przypisane kobietom do przestrzeni ekspozycyjnej, Jabłońska pokazuje, że
te działania są swoistym performancem, spektaklem, w którym kobiety zmuszone są brać udział. To ofiary opresyjnej
tradycji i kultury. Artystka prowokuje do namysłu nad istotą bycia kobietą i matką. Zwraca uwagę na związane z tym
doświadczeniem społeczne wykluczenie”11. Zdaniem Tatar,
Spotkanie pokazało też, że „każde zwykłe codzienne doświadczenie niesie w sobie szansę bycia doświadczeniem
estetycznym, a każde doświadczenie potencjalnie stanowi sztukę w zalążku”12.
Można zastanawiać się, czy kategorie „doświadczenia
estetycznego” lub „potencjalnej sztuki w zalążku” są uprawnione w kontekście sztuki, która ponoć bardziej interesuje się
skutecznością niż estetyką. Można też zapytać, w jakiej mierze projekt Jabłońskiej pozwalał tak naprawdę na twórczy
udział samych matek, oglądających film relaksacyjny, oraz ich
dzieci, rozwiązujących test z jedyną poprawną odpowiedzią
i otrzymujących za to zasłużoną nagrodę. Wydarzenie tego
rodzaju z pewnością ociepla wizerunek muzeum, wydaje się
bowiem podważać normalne „scenariusze” funkcjonowania
tej instytucji, zastępować jej „teatr” zwykłym życiem i zabawą. Czy jednak wewnątrz uteatralizowanej przestrzeni muzeum nie tworzy ono faktycznie teatru drugiego stopnia? Na
ile zawieszenie normalnych reguł funkcjonowania jest pozorem, który jedynie umacnia status instytucji?
Sięgając po analizę związków polityki i estetyki, jakiej
dokonał Walter Benjamin, a także ideę egzystencji uspokojonej Herberta Marcusego — a zatem: po koncepcje nie tak
znowu dalekie od współczesnej perspektywy teoretycznej
Bourriauda — można uznać, że Rajkowska i Jabłońska wykonały krok wstecz: poprzestając na teatralnym geście, afirmowały logikę systemu, który wygenerował muzeum w takiej
postaci. Przypomnijmy, że spektakularność czy też teatralność wielokrotnie uznawano za niezbywalny element mechaniki kapitalizmu. Czynili to myśliciele o tak różnej proweniencji
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i różnych zainteresowaniach badawczych, jak wspomniani
Benjamin i Marcuse, ale też Erving Goffman, Vilém Flusser,
Jean Baudrillard czy Guy Debord. Teatralizacja jako strategia
artystyczna, stawiana przez Benjamina w opozycji do „efektu obcości”, rodziła w kontekście społeczno-politycznym postawę biernej akceptacji status quo, dokonującej się w rytmie ogłupiającej konsumpcji. Teatralny charakter Spotkania
Jabłońskiej nie tylko oznaczałby więc, że jej działanie miało
charakter ruchu pozorowanego, lecz przede wszystkim lokowałby jej wysiłki skutecznego wytwarzania relacji międzyludzkich w obszarze fantasmagorii, za którą kryje się afirmacja społecznego, instytucjonalnego i politycznego status quo.

SKROMNI W PROJEKTOWANIU
Spoglądając na te dwa działania z perspektywy estetyki relacyjnej, można odnieść wrażenie, że skończyły się
one fiaskiem. Inaczej było w przypadku projektu Romana
Dziadkiewicza Imhibition — wydaje się, że mamy tu do czynienia z jedną z ciekawszych prób implementacji jej założeń.
Osią tej realizacji był zbiór wierszy Emila Zegadłowicza Wrzosy, wydany w 1935 roku, a dedykowany muzie poety, Maryli
Stachalskiej. Książka została wydana po raz pierwszy w pięciu egzemplarzach, z których każdy miał określonego adresata. Jedyny egzemplarz przeznaczony do upublicznienia
został zdeponowany w Bibliotece Jagiellońskiej, z zastrzeżeniem, że może być dostępny szerokiej publiczności dopiero
pięćdziesiąt lat później. Dziadkiewicz postanowił ponownie
wydać pięć egzemplarzy tomiku i dzięki temu na swój sposób
powtórzyć tamtą historię. Jego własne Wrzosy są opatrzone
autorskim wstępem, zawierają też serię prywatnych fotografii
artysty (oryginalne wydanie zawierało ilustracje Stachalskiej).
Każda z wydanych przez niego książek ma swojego adresata. Pierwszy egzemplarz został przy autorze projektu, drugi
otrzymała muza i ówczesna partnerka życiowa artysty. Trzeci
przypisany jest synowi, który otrzyma go, gdy ukończy osiemnaście lat; do tego czasu tomik będzie zdeponowany w muzeum. Czwarty egzemplarz zdeponowany został w Muzeum
Narodowym, z zastrzeżeniem, że może być upubliczniony dopiero za pięćdziesiąt lat, czyli w 2056 roku. Ostatni należy do
przyjaciółki Dziadkiewicza, która była świadkiem wszystkich
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Roman Dziadkiewicz
Imhibition, jeden z elementów pracy
eksponowany w prywatnym mieszkaniu
Kraków, 2006
(fot. Dominik Kuryłek)
Dzięki uprzejmości autora fotografii

perypetii, związanych z realizacją jego projektu. Podczas
wystawy książki eksponowane były na podiach i zamknięte pod pleksi. Trzy postumenty z książkami były ustawione
w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku, w następujących salach:
„Awangardy”, „A to Polska właśnie” oraz „Intertekst”. Kolejne
dwa znalazły się poza muzeum: w „Domu Norymberskim”,
gdzie Zegadłowicz i Stachalska spotkali się po raz pierwszy,
oraz w prywatnym mieszkaniu.
Wydaje się, że działanie to przerwało impas Przewodnika i faktycznie zrealizowało postulat relacyjności. Tak jak
w przypadku wielu innych działań Dziadkiewicza, zakładało ono wprowadzenie do sfery publicznej elementów osobistej biografii, prywatnej, wręcz intymnej perspektywy.
Wytwarzanie relacji nie polegało tu bowiem na zaproszeniu
do uczestnictwa anonimowych widzów zwiedzających wystawę, ale osób, z którymi Dziadkiewicz już wcześniej utrzymywał pewne relacje. Poprzez swe działanie chciał relacje
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te jedynie pogłębić lub zredefiniować. Co symptomatyczne,
na zdjęciach dokumentujących jego projekt brak właściwie
postaci ludzkich — widać na nich jedynie obiekty ustawione w pustych salach ekspozycyjnych. Paradoksalnie, właśnie dzięki temu działanie Dziadkiewicza odniosło sukces —
opuszczając przestrzeń muzeum, artysta zabrał też stamtąd relacje międzyludzkie i pozwolił im rozwijać się w sposób
niezdeterminowany przez logikę funkcjonowania instytucji
artystycznej.
Jeśli uznamy, że działanie polegające na „spektakularnym” reprezentowaniu relacji dotyczy relacji zapośredniczonych i anonimowych, a wytwarzanie relacji, o jakim mówi
Bourriaud, dotyczy relacji bliskich i personalnych, to możemy wówczas stwierdzić, że Rajkowska i Jabłońska nie potrafiły dokonać przekształcenia tych pierwszych relacji w te
drugie. W Wyjściu i Spotkaniu na pierwszy plan wysunął się
aspekt „spektakularnego” reprezentowania, wpisującego
obie realizacje w konwencję teatralną. Artystki traktowały
uczestników swych akcji jako aktorów, którzy mają odegrać
określone role. W obu przypadkach relacje społeczne były też
zapośredniczone przez model funkcjonowania instytucji muzealnej. Ani Rajkowska, ani Jabłońska nie były w stanie odrzucić tego zapośredniczenia: choć Rajkowska podjęła świadomą próbę jego przepracowania, to ostatecznie skupiła się na
jego epifenomenach, Jabłońska przyjęła zaś instytucjonalne
ramy „z całym dobrodziejstwem inwentarza”.
Tymczasem, Dziadkiewicz założył, że instytucje wystawiennicze działają przede wszystkim jako instytucje „spektakularne”. To, że ich społeczne funkcjonowanie legitymizowane jest przez fakt demonstrowania sztuki, wystawiania jej na
widok publiczny, oznacza, że ich rola polega na zapośredniczeniu relacji międzyludzkich — w tym relacji między twórcą a odbiorcami — przez dzieło sztuki. Wytwarzanie innego
rodzaju relacji stanowi jedynie pochodną tej podstawowej
funkcji. Dziadkiewicz uznał, że tego stanu rzeczy nie da się
zredefiniować — „spektakularny” charakter muzeum jest
nieredukowalny. Dlatego też oparł swój projekt na napięciu
pomiędzy reprezentowaniem a wytwarzaniem (wydarzaniem
się) relacji. Chcąc uniknąć problemu przekształcenia relacji
zapośredniczonych (spektakularnych) w bezpośrednie (wytwarzane), skupił się wyłącznie na nieformalnych relacjach
personalnych. Inaczej niż w przypadku entropicznych relacji,
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zaprojektowanych przez Rajkowską i Jabłońską, „reżim produkcji” wynikał u niego z osobistych relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia. Dziadkiewicz zrezygnował z autorskiego
kreowania tego reżimu — raczej zdał się na immanentną energię, wytwarzaną przez zaangażowanie osób zaproszonych do
projektu. Traktował je przy tym po partnersku, biorąc pod
uwagę nieprzewidywalność ich zachowań i związaną z tym
możliwość fiaska całego projektu.

WYKLUCZ SIĘ SAM?
W znanym tekście Antagonism and Relational Aesthetics, uważanym za trafną krytykę koncepcji Nicolasa
Bourriauda, Claire Bishop posługuje się pojęciem antagonizmu w ujęciu Chantal Mouffe i Ernesta Laclau. Choć jej uwagi
są znane i były już wielokrotnie dyskutowane, przypomnijmy
dla porządku, że generalny zarzut Bishop sprowadza się do
stwierdzenia, że estetyka relacyjna ma kłopoty z ujmowaniem relacji międzyludzkich w kategoriach społecznej agonistyki. Zarzut ten wydaje się trafny jedynie w odniesieniu do
opisów niektórych przykładów sztuki relacyjnej, jakie przedstawia Bourriaud. Trudno natomiast zgodzić się, że podważa on zasadność i użyteczność samej idei estetyki relacyjnej. Gdyby w ogólną formułę estetyki relacyjnej, jaką zaproponował Bourriaud, wpisać ostateczne konsekwencje, jakie
płyną z agonistycznej koncepcji Mouffe, wówczas estetyka
relacyjna mogłaby stać się zarówno interesującym narzędziem interpretacyjnym, jak też skuteczną, dezalienującą
praktyką produkcyjną. Problem nie polega przecież na postulacie pracy w małych, „szczelinowych” wspólnotach (to
właśnie jest clou i zaleta tej koncepcji), które uwzględniają
głos wszystkich swoich członków, a wszelkiej wymianie nadają równoważność, nie pozwalając w ten sposób akumulować
kapitału — kulturowego, ekonomicznego, politycznego bądź
jakiegokolwiek innego — uprzywilejowanym jednostkom.
Chodzi raczej o to, że — i tutaj można sięgnąć do Mouffe —
reżim pracy w ramach tych wspólnot jednowymiarowo definiuje się w kategoriach harmonijnej współpracy, całkowicie
zapominając o społecznej agonistyce.
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13.
Nowe spojrzenie na demokrację.
Z Chantal Mouffe rozmawia Markus
Miessen, przeł. M. Choptiany, „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”
2012, nr 2, s. 10.

14.
Tamże.

Nie ma wątpliwości co do tego, że obecnie rozgrywa się hegemoniczna walka wokół tematu partycypacji. Od niej zależy,
które znaczenie [partycypacji — Ł.B.] zostanie zaakceptowane. Niektóre rozumienia partycypacji mogą być subwersywne, podczas gdy inne są w rzeczywistości całkowicie
zgodne z kapitalizmem, ponieważ prowadzą do uczestnictwa ludzi w wyzysku ich samych. Dlatego właśnie musimy
być bardzo ostrożni w tej dyskusji i mieć świadomość, że
partycypacja może być wykorzystywana na różne, przeciwstawne sposoby. Nie możemy z niej zrezygnować, bo można
ją sformułować w radykalny sposób, ale może stać się ona
środkiem wyrazu pasywnej rewolucji13.

Jak wiemy, Mouffe funduje swoją teorię polityczności
na idei konfliktu. Uznaje go za najważniejszy element strategii
politycznej, pozwalający wyjść poza model relacji społecznych, sankcjonowany przez neoliberalizm. Logika neoliberalizmu wycisza konflikty lub nadaje im charakter wysoce pozorny czy steatralizowany, prowadząc do utrzymywania status
quo. Dlatego Mouffe próbuje opierać radykalną wizję demokracji partycypacyjnej na konflikcie — tylko realnie obecny
spór i świadomość jego niezbywalności otwierają furtkę, która pozwoli wyjść poza formułę neoliberalizmu. Wiąże się to
przede wszystkim ze świadomością faktu, iż „konsensus bez
wykluczenia — forma konsensusu poza hegemonią, poza suwerennością — nigdy nie będzie dostępny”14. Partycypacyjny
model demokracji można, zdaniem Mouffe, budować dopiero
wówczas, gdy założymy, że w przestrzeni społecznej zawsze
pojawią się siły, które będą odgrywać rolę hegemona.
W perspektywie zarysowanej przez Mouffe artyści
w pełni zrealizują ideał demokracji partycypacyjnej tylko
wówczas, gdy uświadomią sobie i zaakceptują istnienie owego
hegemona. Oznacza to zgodę na dwie „nieprzyjemne” konstatacje. Po pierwsze, że wchodząc w grę z publicznością, artysta
często zajmuje uprzywilejowaną pozycję. Oznaczałoby to, że
podstawowym warunkiem pojawienia się autentycznej partycypacji, a zatem także naprawdę skutecznej sztuki, jest uznanie, że hegemonem może być sam artysta — często działający
nieświadomie i w dobrej wierze. W tym kontekście przywoływane wyżej działanie Dziadkiewicza jest świadectwem wrażliwości i zrozumienia dla tej kwestii. Hegemoniczny potencjał
roli artysty — kreatora i organizatora wydarzenia — został
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osłabiony dzięki zaproszeniu do projektu osób, z którymi
Dziadkiewicz budował relacje poza kontekstem zinstytucjonalizowanej sztuki.
Uznanie niezbywalnej obecności hegemona pociąga
za sobą również inną konsekwencję: próbując nadać relacjom
społecznym charakter niezapośredniczony przez instytucję,
artysta musi zgodzić się na ryzyko samowykluczenia. Tylko
wtedy, gdy opuści uprzywilejowaną pozycję, jaką zajmuje
dzięki legitymizacji instytucji artystycznej z jej kapitałem
symbolicznym i ekonomicznym, stanie się równorzędnym
elementem gry sił społecznych. Dopiero wówczas uczytelni się też granica między instytucją i widzami, a tym samym
możliwe stanie się jej radykalne przekroczenie oraz autentyczna rezygnacja z asekuranckiej legitymacji, jaką instytucja
daje działającym w jej ramach artystom. Samowykluczenie
artysty oznacza rezygnację z roli stojącego z boku reżysera spektaklu i — powracam tu do nomenklatury z początku
tego tekstu — zgodę na udział odbiorców w negocjowaniu
zasad określających redystrybucję wartości dodanej, jaka
jest generowana w procesie produkowania relacji. Zakłada
to, iż wszyscy uczestnicy działania artystycznego będą mieli możliwość ciągłej tematyzacji i renegocjacji podziału pracy w charakterystycznym dla niego procesie produkcyjnym.
O ile pierwszy warunek można spełnić relatywnie łatwo — ustalić reguły gry, rozdać karty i zapytać uczestników
o to, czy podejmują związane z nią ryzyko — o tyle drugi wydaje się trudny w realizacji. Nie sposób dziś wyobrazić sobie
instytucji i współdziałających z nimi artystów, godzących
się na to, by widzowie czy też uczestnicy działań szperali we
„wnętrznościach” instytucji oraz zmieniali kształt projektów
artystycznych. Czy taka otwartość jest w ogóle możliwa?
Jaki byłby jej zakres i stopień, jak dalece negocjowalne byłyby jej granice — i gdzie kończyłyby się apetyty negocjujących? Tego rodzaju otwartość i gotowość do negocjacji groziłaby zakwestionowaniem hegemonicznego statusu instytucji
i artysty. Chodzi jednak właśnie o podjęcie tego ryzyka i gotowość do utraty władzy. Istnienie hegemona w polu sztuki
oznacza również istnienie szyby, która oddziela instytucje
i działających w nich artystów od stojących po drugiej stronie
widzów. Wydaje się, że dojrzałość instytucji i artysty mierzyć
by można tym, na ile są gotowe stanąć po drugiej stronie tej
szyby, albo nawet ją stłuc. Byłby to test wiarygodności, gdyż
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wymagałby przemyślenia warunków, na jakich artysta czy instytucja, dzierżący status hegemonów, są w stanie oddać władzę, a także odpowiedzi na pytanie, komu w ogóle byliby skłonni ją przekazać. Oznaczałoby to rezygnację z postulowanej
naiwnej wiary w demokratyczny charakter instytucji —
ze spacerów na Błonia czy zagadek dla dzieci, ukrytych wśród
dzieł sztuki — oraz przyznanie, że nie każdy może być partnerem w tego rodzaju negocjacjach. Chodziłoby więc o ustalenie reguł i granic współpracy przy „alternatywnej taśmie
montażowej”, jaką jest sztuka. Dopiero wówczas mogłaby zacząć się poważna i szczera dyskusja o partycypacji, uczestnictwie i relacjach społecznych, wytwarzanych przez instytucje wystawiennicze.
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Jak świadomie obsługiwać
fantazmaty peryferyjnego
rynku sztuki?

Po pierwsze, kreuj! Sztuka a współczesne formy pracy i produkcji

Tomasz Załuski: Jakie mechanizmy rządzą dziś globalnym
rynkiem sztuki?
Mikołaj Iwański: To chyba jeden z najbardziej skomplikowanych
rynków, porównałbym go może jedynie do azjatyckiego shadow
banking. Tym, co doprowadziło do powstania globalnego rynku
sztuki, był, w mojej opinii, splot wydarzeń z przełomu lat 60. i 70.
Po nieudanej i kosztownej wojnie w Wietnamie, Richard Nixon
zdecydował o wyjściu USA z układu w Bretton Woods, który narzucał
bardzo restrykcyjną, jak na standardy wówczas obowiązujące, architekturę międzynarodowych finansów. W wyniku tej decyzji, wprowadzono płynny system wymiany walut, a sama Ameryka została
dotknięta plagą inflacji, nie do końca rozpoznanej przez ówczesne
władze. Wkrótce nastąpił kolejny szok w postaci kryzysu naftowego,
który bardzo mocno dotknął też nasz kraj. W konsekwencji, w latach
70. kluczowym zadaniem, jakie stawiano przed bankierami, było
znalezienie sposobu na to, aby przenieść wartość w czasie. Wtedy
objawiła się sztuka jako pewne niszowe zrazu wyjście. Sztuka współczesna fantastycznie się do tego nadawała, gdyż handel nią był praktycznie pozbawiony jakichkolwiek restrykcji przewozowych, regulacji obrotu itd. Jeszcze przed końcem lat 70. pojawiły się pierwsze
oddziały art bankingu w amerykańskim Citycorp i rzecz nabrała
bankowo-instytucjonalnego wymiaru. Weźmy przykład targów
w Basel, które były animowane przez korporację finansową UBS —
dopiero całkiem niedawno powiązanie to uległo formalnemu osłabieniu. Mówię tu w wielkim, niesamowicie wielkim skrócie, niemniej
dla mnie tym, co odegrało kluczową rolę w ustanowieniu rynku sztuki
współczesnej, była nie tyle polityka, czy nawet realna gospodarka,
ale czynnik stricte pieniężny.
T. Załuski: Jak wygląda kondycja rynku sztuki, a szczególnie
sztuki współczesnej w Polsce? Czy taki rynek w ogóle istnieje?
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M. Iwański: Będę kontynuować wątek, gdyż rynek sztuki jest częścią
globalnego przepływu kapitału i jest silnie zhierarchizowany. Moim
zdaniem, w Polsce mamy do czynienia raczej z obrotem sztuką, nie
jest to do końca coś, co można by nazwać rynkiem. Rynek to według
najprostszej definicji trzy elementy: podaż, popyt i płynność. W interesującym nas przypadku, stosunkowo najbardziej prężny jest sektor
podaży — on w największym stopniu reaguje na zmieniające się
warunki zewnętrzne, sam stara się kreować pewne trendy rynkowe,
niemniej, jest silnie zależny od popytu zewnętrznego. Polskie galerie
funkcjonują w globalnym obiegu trochę jak pasażer na gapę, gdyż
bez sprzedaży targowej ich kondycja byłaby bardzo trudna. Kolejnym problemem jest płynność — rynek potrzebuje ciągłości transakcji, żeby móc negocjować ceny. Sektor komercyjny nie jest w stanie
dostarczyć takiej informacji w formie innej niż mocno szacunkowa.
Rynek aukcyjny pomijam, bo ten w Polsce, poza pewnymi wyjątkami,
ma charakter czysto humorystyczny.
O kondycji rynku w Polsce może świadczyć jedno brutalne zestawienie. Od 2005 roku systematycznie rosną nakłady na służbę
zdrowia. W praktyce, tych pieniędzy jest teraz prawie dwa razy więcej
niż niecałą dekadę temu, z czego potężna część została zredystrybuowana w formie wynagrodzeń dla lekarzy. Czy któryś z tych przedstawicieli obecnej wyższej klasy średniej zajrzał do galerii sztuki współczesnej? Na średniej wielkości rynku sztuki, takim jak chociażby rynki
skandynawskie, tego rodzaju wzrost nakładów finansowych generowałby silnie odczuwalny impuls. Na gruncie polskim są to tematy całkowicie rozłączne.
Obrót sztuką w Polsce jest zjawiskiem bardzo efemerycznym.
Mimo pojawienia się i utrzymania na rynku takich galerii, jak warszawska m2, której funkcjonowanie jest dla mnie subiektywnym
probierzem mikrotendencji rynkowych, nie dokonał się istotny skok
jakościowy. Ma to wiele przyczyn, niemniej uważam, że polski obrót
sztuką jest w średnim okresie (poza chwilowymi impulsami) zaimpregnowany na zjawiska ze sfery pieniężnej i w tym sensie nie jest
częścią struktury globalnej.
T. Załuski: Czy oznacza to, że w odróżnieniu od kontekstu globalnego lub w każdym razie zachodniego, w którym rynek odgrywa tak
istotną rolę, że nie sposób nie uwzględniać go przy analizie istotnych uwarunkowań i czynników kształtujących pole sztuki współczesnej, w kontekście polskim czynnik ten ma charakter drugorzędny i można go zaniedbać? Czy współczesna sztuka polska
w ogóle odczuwa przysłowiową „presję rynku”?
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Janek Simon, Jakub de Barbaro
Warsaw, Moscow, Tokyo, New York
5. Grolsh ArtBoom Festival, Kraków, 2013
(fot. Janek Simon)
Dzięki uprzejmości artystów
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M. Iwański: W praktyce polskiego świata sztuki rynek pojawia się
w bardzo dziwnych kontekstach. Przyglądając się niedawnym wypowiedziom Fabia Cavallucciego, w których tłumaczy on, dlaczego nie
może wypłacać artystom regularnych honorariów za udział w wystawach, można odnieść wrażenie, że rynek sztuki jest w Polsce
czymś, co doskonale działa i absorbuje dużą część efektów pracy artystów. Podobnie rzecz wygląda w przypadku podmiotów niebędących galeriami, a starających się komercyjnie funkcjonować na rynku
sztuki — tu możemy spotkać bajkową, hurraoptymistyczną retorykę „przyczajonego tygrysa”. Nieco ostrożniej wypowiadają się sami
galerzyści, którzy często starają się robić dobrą minę do takiej sobie
gry — ich relacja, chociaż mocno zapośredniczona sprzedażowo i zawierająca istotny element „życzeniowy”, jest nieco wiarygodniejsza.
Natomiast język rynku załamuje się już całkowicie, kiedy dochodzimy
do relacji samych artystów. Tu złudzenia zupełnie znikają, gdyż znika
też element zaangażowania sprzedażowego. Okazuje się, że ich przychody ze sprzedaży na rynku komercyjnym są niezwykle skromne
i nieregularne. Istnieje też pokaźna grupa artystów, którzy ze względu
na specyfikę tworzonej sztuki nigdy nie znajdą się w polu zainteresowań rynku. Ten jest w stanie skonsumować jedynie pewien fragment
powstającej produkcji artystycznej. Jedyny rynek, o którym myślą
tacy artyści, to zakupy do kolekcji publicznych, ale to temat na zupełnie inną rozmowę.
Kategoria rynku jest jednak niezbędna do analizy relacji w lokalnym świecie sztuki. Mimo swojej ogromnej słabości, funkcjonuje
ona trochę jak fantazmat tureckiego imigranta, o którym wspomina
gdzieś Slavoj Žižek: imigrant ten jest znany ze swego lenistwa, ale za
chwilę okazuje się, że odbiera pracę porządnym Niemcom. To jest
właśnie mechanizm funkcjonowania fantazmatu rynku. Zaledwie
kilku, kilkunastu artystów jest w stanie utrzymać się przez jakiś czas
ze sprzedaży prac, przy czym obroty są więcej niż skromne, a kluczowymi odbiorcami pozostają kolekcje publiczne. Ale jednocześnie
można często dostrzec presję tego nieistniejącego komercyjnego
obrotu, kiedy pojawia się temat źródeł dochodu artystów. I wówczas
rynek sztuki traktuje się jak świetnie naoliwioną, perfekcyjnie działająca maszynę, którą można od ręki wykorzystać do sfinansowania
wszystkich potrzeb i postulatów artystów. Obrazu dopełnia nieśmiertelny, mechanicznie przytaczany w każdej rozmowie o rynku, przykład
Wilhelma Sasnala — który pokazuje, jak dalece świadomość mainstreamu oderwała się od rzeczywistości.
Rynek występuje najczęściej jako argument negatywny —
uzasadniający niemożność, niemoc, odmowę. Doskonale było to
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widać przy dyskusjach po strajku artystów — temat zdominowała
matryca relacji rynkowych. Negatywność fantazmatu rynkowego to
również problem presji, jaką zinternalizowała część artystów — rzecz,
która szalenie przeszkadza im w rozpoznaniu własnej aktywności w kategoriach pracy, często pracy prekarnej. Nieistniejący represyjny obraz
rynku izoluje ich od języka, w którym zdecydowanie pełniej mogliby
wyrazić swoją sytuację. W tym sensie rynek jest kategorią, bez której
trudno opisać polski świat sztuki.
T. Załuski: Czy tam, gdzie mamy do czynienia z realnie istniejącym
rynkiem dzieł sztuki, jest on raczej „zbawieniem” dla sztuki, czy
też jej „przekleństwem”? Można by odnieść wrażenie, że w Polsce,
a pewnie i nie tylko tutaj, dyskusja o rynku sztuki często obraca się
wokół tego rodzaju kategorii...
M. Iwański: W szerszych kategoriach, jest on zawsze mniejszym lub
większym problemem. Historycznie jest też stosunkowo nowym zjawiskiem, wynikłym z dynamiki rozwoju świata finansów i społecznych
cykli akumulacji, a zatem — z czynników zupełnie niezależnych od
świata sztuki. W tym zakresie mamy raczej jasność. Pytanie należy
więc przeformułować i zastanowić się, co jest gorsze dla sztuki — boleśnie realna presja zaistnienia rynkowego, czy może presja fantazmatycznego, nieobecnego, a jednocześnie wyczekiwanego rynku, występująca w większości państw po naszej stronie kontynentu.
Ta druga sytuacja jest zdecydowanie gorsza i świadczy o tym,
że jeden z bardziej istotnych dla funkcjonowania artystów problemów
w ogóle nie został przepracowany. Mamy w Polsce do czynienia ze
skromnym obrotem sztuką współczesną i długo nie nastąpi jakaś znacząca jakościowa zmiana. Funkcjonowanie w rzeczywistości organizowanej przez silny fantazmat to duże wyzwanie, nawet dla ludzi, którzy
wydają się być uzbrojeni w tak złożone narzędzia symboliczne, jak środowisko artystyczne.
Rynek namacalny i funkcjonujący, jak ma to miejsce w krajach
bogatego centrum, jest zdecydowanie bardziej bezbronny. O wiele
łatwiej wypracować wobec niego autonomiczne i krytyczne strategie,
również w szerszym wymiarze. Genialnym tego przykładem jest dla
mnie István Kantor, jeden z ostatnich aktywistów neoistycznych, który
praktycznie od zawsze prowadzi działania wymierzone w praktykę
komercjalizującej się sfery publicznego wystawiennictwa. Jakiś czas
temu deklarował on, że nie tworzy obiektów trwających w czasie dłużej
niż 100 dni. Kantor mieszka i działa na Zachodzie — gdyby działał
w Europie Wschodniej, o wiele ciężej byłoby mu wypracować taki punkt
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widzenia. Generalnie, w miejscach, gdzie rynek jest ledwie zauważalny, artyści mają o wiele większy problem z tym, żeby zdystansować się od ambicji zaistnienia na nim. To chyba lekko zubaża ich
postawy?
Gdy czytam teksty Jerzego Ludwińskiego z Epoki błękitu, to
mam wrażenie, że jeśli chodzi o stosunek świata sztuki do rynku, mamy
dziś do czynienia nie z progresem, ale zdecydowanym regresem.
T. Załuski: Istnieje rozpowszechnione przekonanie, że rynek jest
w stanie zawłaszczyć i poddać utowarowieniu każdy rodzaj produkcji artystycznej. Ty jednak wcześniej wspominałeś, że rynek
jest w stanie strawić tylko niewielki fragment produkcji artystycznej, a niektórych typów praktyk artystycznych w ogóle nie
zasymiluje. Przykład Kantora również wskazywałby, że możliwe
są zdystansowane i krytyczne względem rynku strategie. Czy zatem utowarowienie sztuki faktycznie nie ma granic? Może sztuka
jest w stanie bronić się przed rynkowym zawłaszczeniem?
M. Iwański: Ależ tą granicą jest tylko i wyłącznie samoświadomość
artystów i ludzi sztuki! Niestety, ambicja dosiadania się do stolika,
przy którym siedzą gracze zdecydowanie lepiej uzbrojeni w kapitał
i władzę, zwykle blokuje proces budowania tej samoświadomości.
Co nie znaczy, że rzecz jest nieosiągalna.
Granice utowarowienia wyznaczają dwie postawy. Z jednej
strony, mamy Damiena Hirsta, który potrafi z urzekającą nonszalancją manipulować mechanizmami obrotu sztuką, dokonywać faktycznej destrukcji rytuału rynkowego i wychodzić z tego obronną
ręką. Z drugiej strony, mamy takie postaci, jak wspomniany Kantor,
który całkiem świadomie odcina się od możliwości wejścia do
obrotu sprzedażowego, staje po stronie upadłych gwiazd świata
sztuki, w muzeach widzi (nie bez racji) przedłużenie zorganizowanej
maszyny korporacyjnego wyzysku sztuki, artystów zaś, którzy
uczestniczą w rynku, uznaje za pomocników bogatych kryminalistów.
Obrona przed utowarowniem to przede wszystkim odejście
od ambicji tworzenia w kontekście rynku, czyli wpisywania się
w gusta wyobrażonej klasy średniej. Demokratyzacja sztuki, jej tworzenia i udziału w niej, praca z trudnym lokalnym kontekstem —
to jedyne sensowne wyjście, jakie widzę.
T. Załuski: Jak artyści i artystki mają „używać” rynku, jaką postawę wobec niego powinni przyjąć? Miałbyś dla nich jakieś sugestie,
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biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania ekonomii i życia artystycznego, jakie występują w Polsce?
M. Iwański: Odpuścić. Zachowywać się tak, jakby go nie było — czyli
w zgodzie z nie tak trudnym do zoperacjonalizowania doświadczeniem tego, jak w rzeczywistości funkcjonuje u nas sztuka. To bardzo
pomaga pozbyć się w sumie dość idiotycznych oczekiwań w stosunku
do rynku. Artysta ma bowiem zdecydowanie bardziej realne problemy, niż kwestia tego, czy jedna z drugą galeria postanowi zabrać go na
targi. Taka postawa zaczęła się już jakoś kształtować, czego wyrazem
jest założona niedawno Komisja Środowiskowa „Pracownicy Sztuki”
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.
Formułowanie ambicji udziału w rynku to przede wszystkim
pozycjonowanie siebie na drabinie społecznej w okolicach kurczącej
się klasy średniej. Tam naprawdę nie ma miejsca dla sztuki! Klasa
średnia w Polsce, jak ostatnio pisał01 Michał Danielewski, to naturalne
środowisko rozwoju dobrze ubranej, ksenofobicznej, skrajnie konserwatywnej radykalnej prawicy. Członkowie klasy średniej naprawdę
dadzą sobie radę bez afiliacji ze sztuką, albo znajdą sobie jakiś wyestetyzowany glamour, dobrze pasujący do wnętrz. Sztuka zawsze będzie
kojarzona przez nich z dopowiedzeniem: „o ile na siebie zarabia”.
Lata 90. to okres, kiedy ludzie sztuki, zachwyceni rozwijaniem dyskursów ciała, władzy i religii, kompletnie pominęli kontekst
społeczny. Miała z tym poważny problem nawet ówczesna myśl feministyczna — zresztą wydaje mi się, że wciąż zmaga się ona z pewnego
rodzaju elitaryzmem. W kraju, który przechodził gwałtowną dezindustrializację, naprawdę było czym się zajmować. To pojawiło się
w sposób konsekwentny i świadomy u Grzegorza Klamana, który od
początku lat dwutysięcznych, bardzo odważnie rozpoczął długotrwałą
pracę z trudnym społecznym, przestrzennym i ideologicznym kontekstem Stoczni Gdańskiej.
Moment, w którym artyści i ludzie sztuki bez zażenowania rozpoznają w sobie ludzi wykonujących pracę najemną, będzie ich największym sukcesem. Strajk artystów rozpoczął ten proces, ale skala
stereotypów — utrudniających środowisku otwarte formułowanie

01.
M. Danielewski, Młodzi mieszczanie uciekają ku wolności. I są
straszni, „Gazeta Wyborcza” 2013 (12 XII) [online], http://wyborcza.
pl/magazyn/1,134734,15127-902,Mlodzi_mieszczanie_uciekaja_
ku_wolnosci_I_sa_straszni.html [dostęp: 20.12.2013].
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swoich postulatów socjalnych — jest ogromna. Kluczowe, w mojej
opinii, jest przepracowanie kwestii podobieństwa sytuacji artystów do
sytuacji pracowników sektora publicznego. Jeśli to się artystom uda,
będzie to ich największy sukces. Problem relacji do rynku rozwiąże się
wówczas mimochodem.
Nie tylko sztuka ma problem z utowarowieniem. Tak naprawdę
problem ten dotyczy prawie każdej dziedziny usług publicznych —
opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, nauki, edukacji… Artyści, z powołaniowym charakterem swojej pracy, nie różnią się tu zasadniczo od
innych pracowników — z jakiegoś powodu część świata sztuki uważa
jednak, że niczym Budda mogą unosić się nad ziemią…
T. Załuski: W sztuce współczesnej pojawiają się próby wykorzystania zjawisk z dziedziny rynku, ekonomii, pracy i produkcji jako tworzywa działań artystycznych. Jak postrzegasz tego rodzaju realizacje? Czy można w nich — przynajmniej w niektórych — widzieć
przejawy krytycznej postawy i oporu wobec współczesnych
realiów ekonomicznych oraz ich społecznych konsekwencji?
M. Iwański: W niektórych z nich widzę pewien naiwny protekcjonalizm
w stosunku do sfery ekonomii. Fantastycznie, choć niejako wbrew
sobie, pokazała to wystawa Ekonomia w sztuce, zorganizowana
w 2013 roku w krakowskim MOCAK-u. Kiedy konieczne jest przeciwstawienie się destrukcyjnym mechanizmom wykluczenia ekonomicznego, które dotyka również silnie ludzi sztuki — wychodzi na jaw ich
bezbronność. Nie wierzę dziś w zdolność świata sztuki do zbudowania realnego oporu wobec represyjnej siły procesów ekonomicznych.
Duże nadzieje pokładam co najwyżej w przedstawicielach pewnej
części środowiska artystycznego, ale wiem, że przed nimi długa praca.
Mam też świadomość, że ostatnie dwie dekady zostały w dużej mierze
zaprzepaszczone. Polska sztuka jest w tym zakresie raczej reaktywna.
Jest wciąż niewielu artystów potrafiących świadomie i głęboko
wejść w sferę pracy — Rafał Jakubowicz, Grzegorz Klaman, Janek
Simon — w niektórych swoich działaniach… Widzę też duży potencjał w młodszych artystach i artystkach, takich jak Łukasz Surowiec,
Justyna Orłowska czy Julia Popławska. To w dalszym ciągu nieliczna
grupa osób, choć stanowi ona dla mnie najciekawszą część polskiego
art worldu.
Uważam, że jest to przestrzeń problemowa, która zasługuje na
zdecydowanie więcej uwagi ze strony świata sztuki, niż ma to miejsce
obecnie. Mainstream, uwiedziony fantazmatem rynku, ma jednak inne
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formalne i estetyzujące priorytety — doskonale pokazała to „współczesna” część wystawy British British Polish Polish w Zamku Ujazdowskim. Paradoksalne jest to, że ta sama wystawa stała się początkiem
jednego z najbardziej zdecydowanych wspólnych wystąpień artystów
w kwestii wynagrodzeń.
Wchodzenie w sferę ekonomii i relacji kapitału jest dla artystów
krokiem bardzo niebezpiecznym, gdyż bardzo łatwo tu o intelektualną,
artystyczną i moralną klęskę. Nie każdy ma doświadczenie i background Santiago Sierry; niewydolny politycznie i społecznie Meksyk,
tradycyjnie znajdujący się na peryferiach kapitalizmu, jest zdecydowanie lepszym miejscem do dekonstrukcji relacji pracy, wyzysku i kapitału, niż nasz polski, naiwny, półperyferyjny kapitalizm.
T. Załuski: A jak oceniłbyś pod tym względem działania samego
Sierry? Czy należy go doceniać za ujawnianie systemowych
relacji władzy, przemocy, podporządkowania i eksploatacji obecnych w mechanizmach współczesnej ekonomii kapitalistycznej?
I za „autodemaskatorstwo”, czyli pokazywanie, że świat sztuki
ucieleśnia te same mechanizmy? Czy też raczej stwierdzić, że
wyzyskiwanym nie potrzeba artysty, który w mniej lub bardziej
„kreatywny” sposób uświadomi im, jak bardzo są wyzyskiwani —
jakby sami o tym wystarczająco dotkliwie się nie przekonywali
na co dzień? I że takie gesty ujawnienia systemowych mechanizmów same niczego nie zmieniają? Może zamiast ucieleśniać
opresję ekonomiczną, społeczną i polityczną w gestach artystycznych, a dzięki temu lepiej ją — być może — ujawniać, należałoby zaangażować się w bardziej aktywistyczne działania, które
zmieniłyby sytuację wyzyskiwanych, choćby nawet tymczasowo,
w niewielkim stopniu, w jakimś poszczególnym aspekcie — słowem, w nie-systemowy sposób?
M. Iwański: Sierra na pewno nie ma ambicji zbawiania świata, nie
sądzę też, aby łudził się, że jego aktywność w jakiś realny sposób
wpłynie na zmianę sytuacji. Skuteczności sztuki nie można rozpatrywać na płaszczyźnie realnego działania, które nie jest domeną
sztuki — przyjęcie tego rodzaju perspektywy zawsze prowadzi do
wniosku, że nie ma w ogóle sensu jej uprawiać. Jeśli natomiast bardziej realistycznie uznamy, że skuteczność sztuki sytuuje się po
stronie poznania, po stronie widzenia, to wtedy trudno przecenić
postawę Sierry. Oczywiście, z perspektywy samych wyzyskiwanych
jego realizacje nie zmieniają zbyt wiele: nie ukazują im możliwości
zmiany, a co więcej, nie są kierowane tak naprawdę do nich. Sierra
mimo wszystko traktuje tę grupę instrumentalnie. Bo ilu bohaterów
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jego projektów odwiedziło biennale w Wenecji czy galerię Foksal?
System wystawienniczy, obsługujący sztukę współczesną, opiera
się głównie na publiczności wywodzącej się z klas średniej i wyższej.
Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że to oni są głównymi odbiorcami
projektów Sierry, rzecz się całkiem sensownie domyka. Powstaje
pytanie, w jaki sposób jego sztuka finalnie działa: czy jest kolejnym
elementem swoistej etnografii klasowej, czy też praktyką radykalnie
odbiegającą poznawczo od tego, co się zwykło oglądać w galeriach?
Jeśli czasem zachodzi ta druga okoliczność, to trudno od tego artysty
wymagać więcej.
T. Załuski: Niektórzy uważają, że można od sztuki wymagać
czegoś więcej. Weźmy, na przykład, Nicolasa Bourriauda, który
sztukę współczesną, a przynajmniej niektóre jej tendencje, ujął
jako próbę ustanawiania swego rodzaju „szczelinowej ekonomii”,
alternatywnej wobec kapitalistycznych mechanizmów produkcji i wymiany towarowej, rodzących podporządkowanie, wyzysk
i alienację. Pisał on, że sztuka jest w stanie „przemontować” zreifikowane przez kapitalizm relacje międzyludzkie i wyprodukować więzi żywe, egalitarne, aktywizujące, upodmiatawiające.
Jego koncepcja była na różne sposoby krytykowana — często
sugerowano, na przykład, że nie stanowi ona alternatywy dla
współczesnego kapitalizmu, lecz estetyzujące odzwierciedlenie
charakterystycznych dla niego form niematerialnej pracy i produkcji. Co sądzisz o tego rodzaju pomysłach?
M. Iwański: Bliżej jest mi do jego krytyków, choć gdybym urodził się
jakieś cztery dekady wcześniej, miałbym do tej sympatycznej propozycji zdecydowanie bardziej pozytywny stosunek. Tyle że wówczas
kapitalizm znajdował się innym, bardziej „szczęśliwym” stadium
rozwoju, a ludzie sztuki mieli większą wiarę w realny potencjał działań
artystycznych. Obecnie zdecydowanie większym wyzwaniem jest
powstrzymanie różnych tendencji, które zmierzają do estetyzującej
suplementacji dekadenckiej formy kapitalizmu, niż budowanie alternatywy wobec fetyszyzmu towarowego. Do takiej właśnie suplementacji zmierzają, moim zdaniem, w ostateczności niektóre cząstkowe
działania artystów, chcących budować takie alternatywne konstelacje. Piłka znów znajduje się po tej stronie, po której nikt nie traktuje
sztuki poważnie. I tu wracamy do kwestii przebudowy świadomości aktorów świata sztuki. Jeśli odłożymy na bok cały sentyment do
dziedziny, którą się naukowo obaj zajmujemy, to łatwo dostrzeżemy,
że świat sztuki reprodukuje najbardziej patologiczne relacje wyzysku,
podległości, hierarchiczności i asymetrycznej dystrybucji — nie
wiem, czy nie warto by spojrzeć na świat sztuki jako na karykaturę
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kapitalizmu. Ale istnieje tam również pewien wewnętrzny opór: na
poziomie polityki, pewnych mechanizmów demokratycznych, języka
oraz teorii.
T. Załuski: W jakich konkretnie cechach, zjawiskach czy procesach specyficznych dla świata sztuki dostrzegasz te patologiczne
relacje wyzysku, podporządkowania, hierarchii i asymetrycznej
dystrybucji? A z drugiej strony — ten wewnętrzny opór?
M. Iwański: Świat sztuki jest oparty na najczystszej formie modelu
maltuzjańskiego. Artystów zawsze jest więcej, niż przeznaczonych
dla nich miejsc pracy, jest ich też więcej, niż jest w stanie (teoretycznie) skonsumować rynek. Nawet wtedy, gdy powstają nowe centra
sztuki, rozwija się popyt rynkowy na sztukę i wzrastają nakłady na
finansowanie projektów artystycznych, to sytuacja artystów nie
ulega jakiejś radykalnej zmianie. W modelu maltuzjańskim odpowiada za ten stan rzeczy niska wydajność pracy na przeludnionej wsi,
która nigdy nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości
dóbr, by zaspokoić potrzeby życiowe wzrastającej liczby zamieszkujących ją osób. Podobnie jest w świecie sztuki, gdzie tę niekorzystną
sytuację utrzymuje, a nawet dodatkowo pogarsza powołaniowy charakter pracy twórczej. Oczywiście, kluczem do tego stanu rzeczy jest
zasięg działania mechanizmu (również wyobrażonego) rynku. Wzajemna rywalizacja artystów i mocno zindywidualizowany charakter
ich pracy nie stanowią dobrego podłoża do budowania skutecznej
strategii negacji. Jeśli gdzieś widzę opór, to niekoniecznie w sferze
deklaracji odrzucenia rynku — z czym notabene sam rynek doskonale sobie radzi — ale raczej w programowej rezygnacji z rytualnego
zabiegania o obecność w najbardziej prestiżowych placówkach wystawienniczych, rankingach itd.
T. Załuski: Spróbujmy podsumować: na czym ogólnie mogłaby
polegać skuteczność sztuki w kontekście rynku i szerzej —
współczesnych mechanizmów ekonomii kapitalistycznej?
M. Iwański: Na potencjale krytyki wewnętrznych mechanizmów
świata sztuki — to na początek. Wyłączając działania pojedynczych
postaci, realistycznie byłoby liczyć, że artyści raczej wesprą procesy
zmian wyrastających daleko poza polem sztuki; lub chociaż nie będą
bronić obecnego porządku z powodu niewiary w możliwość zmiany.
Liczyłbym bardzo na takie postaci, jak David Černý, z jego
genialną realizacją Entropa, której krytyczne znaczenie nie zostało
chyba właściwie ocenione. Miałem okazję obserwować jego działanie
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na bieżąco, gdy pracowałem w Parlamencie Europejskim, w Brukseli.
Podczas czeskiej prezydencji, która od początku do końca była
klęską — typową słowiańską rozpierduchą — Černý zaprojektował
wielowymiarową sytuację, obnażającą nie tylko mechanizmy polityki, ale też skrajnie instrumentalny stosunek władzy do samej sztuki.
Lekcja zadana przez Černego artystom nie została odrobiona do dziś,
natomiast politycy odrobili ją bardzo skrupulatnie — artyści o zacięciu krytycznym będą mieli już chyba dożywotni szlaban na realizacje
w szacownych brukselskich gmachach.
T. Załuski: A zatem, po pierwsze, krytyka wewnętrznych mechanizmów świata sztuki, po drugie, artystyczna krytyka mechanizmów polityki i jej instrumentalnych oczekiwań wobec sztuki.
Co dalej? Na czym jeszcze mogłaby polegać skuteczność sztuki
w tym kontekście?
M. Iwański: Ostatnim interesującym mnie wymiarem szeroko pojętej
skuteczności sztuki byłaby funkcja tworzenia pewnej dokumentacji
historycznej. Widać to, oczywiście, z perspektywy czasu, ale ileż
ciekawych rzeczy o latach 90. mogłaby powiedzieć analiza sztuki
krytycznej, zrobiona przy wykorzystaniu narzędzi teorii postkolonialnych. Jest to temat praktycznie „nieruszony”, a wydaje mi się, że
ma niesamowity potencjał. Podobnie rzecz wygląda, gdy spojrzymy
na problem artystycznej recepcji kontekstu społecznego — sztuka
dokumentuje i przenosi w czasie treści, których w przeszłości,
w momencie, gdy powstawała, nie dostrzegano. Mimo tego iż żyjemy
w kraju tradycyjnie zafiksowanym na literaturze i częściowo filmie —
pracujących na wielkich narracjach — to nie sposób odpowiedzialnie
pominąć ten obszar wspólnej pamięci, jakim są sztuki wizualne.
T. Załuski: Zmieńmy trochę optykę. Wspomniałeś wcześniej, że
zakupy dzieł do kolekcji publicznych to temat na osobną rozmowę.
Chciałbym jednak krótko poruszyć ten wątek i zapytać, na ile tego
rodzaju mechanizmy państwowego mecenatu mogą być alternatywą dla rynku. Na przykład, co sądzisz o ministerialnych programach zakupu dzieł do regionalnych i narodowych kolekcji sztuki?
M. Iwański: One nie są alternatywą — formalnie stanowią w naszym
przypadku najmocniejszy fragment rynku. I jedyny, którego byłbym skłonny bronić. Tym, co budzi w nich moje największe wątpliwości, jest konieczność pozyskania wkładu od donatorów
zewnętrznych — może to bowiem wpływać na decyzje dotyczące
wyboru kupowanych dzieł. Szczytny postulat partycypacji środków
zewnętrznych może obrócić się w fakt prywatyzacji funduszy
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publicznych. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby dostrzec tu wyraźny
konflikt interesów — szczególnie, jeśli potencjalnymi donatorami są
kolekcjonerzy prywatni o ambicjach inwestycyjnych.
Konieczne jest dokonanie całościowej oceny funkcjonowania mechanizmów finansowania i budowania kolekcji oraz ich lekka
korekta. Tworzenie regionalnych kolekcji sztuki współczesnej nie
może stać się „kulturalną” rozrywką biznesowego establismentu.
W związku z tym część zakupów powinna być wyłączona z obowiązku pozyskania zewnętrznych funduszy — jeśli będzie to szło w parze
z demokratyzacją procesu decyzyjnego odnośnie zakupów, to jestem
jak najlepszej myśli. Dla ludzi takich jak ja powstawanie publicznych
kolekcji sztuki jest czymś niesamowicie ważnym. Choć zajmuję
się rynkiem sztuki, to osobiście, z powodów finansowych, przestrzennych i ideowych, nie mam ambicji posiadania dzieł sztuki na
własność — natomiast domagam się tego, żeby w sferze publicznej
działały mechanizmy wspierające tworzenie powszechnie dostępnych kolekcji.
T. Załuski: Działające od kilku lat programy Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pozwalają właśnie na zakup dzieł do
regionalnych i narodowych kolekcji sztuki współczesnej. Czy
znasz te programy i możesz je jakoś ocenić albo przynajmniej
skomentować? I jeszcze jedna sprawa: co to dokładnie znaczy, że
proces decyzyjny w przypadku zakupów do takich kolekcji powinien być „zdemokratyzowany”? Jak to w praktyce miałoby wyglądać? To chyba spore wyzwanie, prawda? Szczególnie gdy idzie
o sztukę współczesną...
M. Iwański: Demokratyzacja procesu podejmowania decyzji
o zakupach, to tak naprawdę banalna sprawa — chodzi o rozszerzenie grona decyzyjnego o przedstawicieli świata sztuki: historyków, kuratorów, krytyków czy samych artystów, dobieranych w taki
sposób, aby nie reprezentowali oni interesów osób związanych
z rynkiem sztuki. Oczywiście, miałoby to sens jedynie wtedy, gdyby
ich uczestnictwo w tym procesie było rotacyjne — inaczej lepiej odpuścić sobie ideę demokratyzacji tworzenia kolekcji regionalnych.
Drugim aspektem, wymagającym pilnej poprawy, jest transparentność strategii zakupowych — chętnie zapoznałbym się z jakąś formą
statementu, wskazującego na motywacje, jakie towarzyszą poszczególnym wyborom. Fajnie byłoby też móc przeczytać coś na temat
długofalowych celów i ram powstających kolekcji — mam wrażenie,
że obecnie są one do siebie niepokojąco podobne, co lekko „gryzie
się” z ich regionalnym charakterem.
S — 109

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

Programy ministerialne dały też widoczny oddech samemu
rynkowi, co dzięki znajomości skali zaangażowanych środków
pozwala na ostrożne oszacowanie realnego obrotu galeryjnego.
Dzięki temu można włożyć między bajki „radosne” szacunki, lokujące obroty polskiego rynku sztuki na poziomach trzycyfrowych —
w setkach milionów.
Programy zainicjowane przez Waldemara Dąbrowskiego
w czasie jego urzędowania na stanowisku ministra kultury oceniam
zdecydowanie pozytywnie. Dzięki nim można było zacząć wypełnianie
drastycznej wręcz luki w publicznych zbiorach sztuki współczesnej,
jaka istniała praktycznie od lat 80. Jak każde narzędzie, programy te,
po blisko dekadzie swego funkcjonowania, wymagają jednak pewnej
korekty — i w tym sensie należy odczytywać moje krytyczne uwagi na
ich temat.
T. Załuski: A czy dostrzegasz istnienie czegoś takiego jak „grant
art”? Jak funkcjonowanie różnych programów grantowych czy
stypendialnych wpływa na jakość produkcji artystycznej, jej
tematykę, ostrze krytyczne itd?
M. Iwański: Artyści nigdy nie tworzyli wyłącznie rzeczy zdecydowanie
dobrych, cennych i wartych zapamiętania. Jest to element historycznego etosu tego zawodu. Ale przyczyna leży oczywiście gdzie indziej.
Jeśli gdzieś dopatrywałbym się przejawów zjawiska grant
artu, to w sytuacjach, w których dysponuje się publicznymi środkami
w sposób nieprzejrzysty, nieprofesjonalny i autorytarny, pod zideologizowanym szyldem, co wcale nie jest takie rzadkie. Wiem, że
czasami merytoryczne kryteria naboru projektów są formułowane
w sposób uwłaczający nawet osobie o przeciętnej inteligencji. Ma to
szczególnie miejsce w przypadku programów grantowych, przygotowywanych przez samorządy — i te fałszywe oczekiwania urzędników
nie mogą siłą rzeczy prowadzić do powstania dobrej sztuki. Przeciwdziałać może temu jedynie silna postawa obywatelska ludzi sztuki,
którzy stworzą jakąś formę sprawnej organizacji. Mam przeczucie, że
na wyższych szczeblach finansowania (rządowych, ministerialnych)
rzecz wygląda dziś zdecydowanie lepiej, niż jeszcze dekadę temu.
T. Załuski: Silna postawa obywatelska ludzi sztuki nie może
ukształtować się bez znajomości podstawowych mechanizmów
ekonomicznych, rządzących dziś sferą kultury. Niedawno zacząłeś
pracę w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jakie cele stawiasz sobie
w dydaktyce? Jaką wiedzę powinni uzyskać studenci i studentki
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szkół artystycznych, jeśli chodzi o relacje sztuki i ekonomii? Jaka
jest u nich obecnie świadomość tych zagadnień — i zainteresowanie nimi?
M. Iwański: Tak, mam ważną zawodowo okazję brać czynny udział
w niezwykłym, jak na polskie warunki, eksperymencie tworzenia
szkoły artystycznej od podstaw. Dostałem wolną rękę, jeśli chodzi
o treści programowe wykładanych przeze mnie przedmiotów, więc
staram się tę szansę wykorzystać jak najlepiej. Problemy rynku sztuki
zawsze budzą duże zainteresowanie wśród ludzi zajmujących się
sztuką, więc jest mi zdecydowanie łatwiej. Wchodzimy w zagadnienia
związane z szeroko rozumianą socjologią sztuki, analizujemy sytuacje
historyczne pod kątem relacji rynkowych i towarowych w funkcjonowaniu sztuki. Mam nadzieję, że udało mi się uruchomić pewien krytyczny proces, ale efekty będą widoczne pod koniec roku akademickiego, kiedy będę czytać przygotowane przez studentów prace.
Stosunkowo dużo czasu poświęciliśmy na problemy związane
z retoryką i ideologią tzw. przemysłów kreatywnych. Chciałbym,
żeby po spędzeniu pewnego czasu na moich zajęciach studenci byli
w stanie posługiwać się językiem opisu tych zjawisk, który byłby autonomiczny wobec mainstreamu. Zresztą, jestem dobrej myśli, bo
na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów mam możliwość pracy
w bardzo małych grupach. Ważne jest również to, że kadra tego wydziału składa się z czynnych, ciekawych artystów i studenci są przez
nich w naturalny sposób uwrażliwiani na wiele tematów.
T. Załuski: Uczestniczyłeś też w projekcie Dział ze sztuką, który
został zorganizowany w Otwocku, a polegał na przeprowadzeniu
przy tamtejszej „Biedronce” serii wykładów o sztuce i warsztatów
artystyczno-społecznych. Dostrzegam w tym przedsięwzięciu dwa
aspekty: z jednej strony, szansę na dotarcie ze sztuką do innych
odbiorców, wyjście z getta sztuki i zbliżenie jej do obiegów życia
codziennego, z drugiej strony, starania sieci sklepów „Biedronka”,
aby wkroczyć w sferę tego, co nazwano „ekonomią prestiżu”, zbić
kapitał symboliczny i przekuć go na kapitał ekonomiczny; słyszałem, że teraz w sklepach sieci mają być sprzedawane ubrania,
zaprojektowane przez studentów i studentki ASP. Co spowodowało, że zdecydowałeś się wziąć udział w tym projekcie? Jak oceniasz
jego efekty, jego „skuteczność”, a w szczególności relację obu jego
aspektów — który wziął górę?
M. Iwański: Miałem bardzo duże wątpliwości, związane z tym projektem, ostatecznie do udziału przekonali mnie jego autorzy — Magda
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Materna i Karol Sienkiewicz. Zapewnili mnie, że nie stawiają
żadnych warunków co do treści wykładu, opowiedzieli o społeczności lokalnej — do której był zaadresowany projekt — i postanowiłem zaryzykować.
Nie jechałem tam jako człowiek związany ze sztuką — to
byłoby dla mnie trochę głupie — ale raczej jako ekonomista związany ze związkiem zawodowym, który zrzesza również artystów.
Mój wykład dotyczył problemu zarobków artystów i był próbą pokazania, że nie jest to wyłącznie ich problem — chodziło więc tak
naprawdę o ekonomię ujmowaną w kategoriach wspólnotowych
i etycznych. Bo zarobki artystów nie są ich indywidualną sprawą —
sztuka zawsze stanowiła obietnicę lepszego życia dla ludzi, którzy
nie mieli innej alternatywy.
Jeśli pozostawimy sztukę rynkowi, to tym samym zamkniemy dostęp do zawodów artystycznych, jako dróg rozwoju i zmiany
życiowej, ludziom nieposiadającym solidnego wsparcia klasowego
i rodzinnego. To będzie naprawdę opresyjne, jeśli rynek zacznie blokować możliwość uprawiania sztuki ludziom spoza wyższych rejestrów społecznych, a samą sztukę impregnować na rzeczywistość
inną, niż ta doświadczana przez elity. Można temu przeciwdziałać
jedynie, zwracając sztukę ku trudnym problemom społecznym.
Fantastycznym tego przykładem jest projekt Płyta Marcela Szarego,
zrealizowany przez Rafała Jakubowicza w bytomskiej Kronice.
Projekt ten dotyczy postaci legendarnego już działacza związkowego Inicjatywy Pracowniczej z Poznańskich Zakładów im. F. Cegielskiego. Rzecz jest silnie osadzona w aktualnym kontekście — Szary
zmarł blisko trzy lata temu, a jego działalność pracownicza ogniskowała w sobie żywotne problemy społeczne i ekonomiczne, znamienne dla późnych etapów polskiej transformacji. Sama płyta to
skromnie wyglądający podest, na którym stał Szary, prowadząc
tzw. „płyty”, czyli tradycyjne wiece pracownicze w „Cegielskim”. Ów
rekwizyt powstał po tym, jak działacz dostał zakaz organizacji masowych spotkań na terenie samego zakładu — wówczas to jego
koledzy, w formie żartu, pośpiesznie zespawali płytę z blach okrętowych. Stojąc na niej przed wejściem do zakładu, Szary, uzbrojony
w megafon, poprowadził ostatnie „płyty” w swoim przedwcześnie
przerwanym życiu.
Jeśli w oczach ludzi, którzy przyszli na mój wykład do
otwockiej „Biedronki”, sztuka ma jakiś sens, to właśnie w takich
realizacjach. Ten sens wykracza zdecydowanie poza pole samej
sztuki: myśleć o twórczości artystów w kategoriach pracy —
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w kategoriach ponadindywidualnych, wspólnotowych. Wybija to
artystów z tradycyjnych, bezpiecznych pozycji klasowych, rozbija
ich nawykowy elitaryzm, silnie obecny w świecie sztuki. Tworzy wzajemne zobowiązanie moralne, które może być bezcenne przy pracy
związkowej.
I to jest właśnie odpowiedź na pytanie o skuteczność sztuki.

Grudzień 2013
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W dyskusjach poświęconych „skuteczności sztuki” zdecydowanie za rzadko pojawia się kwestia szeroko rozumianego dizajnu jako „sztuki stosowanej”, która dyskretnie i milcząco, lecz nad wyraz efektywnie jest w stanie kształtować
życie indywidualne i społeczne.
Przestrzenie i przedmioty, wśród których rozgrywa się
życie codzienne, zawierają „wprojektowane” programy
i formaty, oddziałujące na ludzkie ciała, nawyki, sposoby
myślenia i działania. Wytwory dizajnu stanowią swoiste
interfejsy, oferujące określony rodzaj dostępu do świata.
Mają charakter antropogenetyczny i antropotechniczny —
tworzą formy życia ludzkiego i kierują nim. W coraz większym stopniu stają się też pełnoprawnymi aktorami czy też
„aktantami” życia społecznego, generującymi i modelującymi relacje międzyludzkie. Wreszcie, dzięki zaawansowanym technologiom, przed dizajnem otwiera się dziś nowe
pole: projektowanie od podstaw życia biologicznego.
Jakie są jednak faktyczne skutki oddziaływania dizajnu,
jakie wartości społeczne urzeczywistnia, jakie relacje i interakcje międzyludzkie wytwarza? Czy nie pozostaje on
dziś bez reszty podporządkowany ergonomii i estetyzacji,

S — 116

Dizajn — stosowana sztuka społeczna?

ekonomii i biopolityce, czy nie jest narzędziem kontroli
i eksploatacji, nawet wtedy — a może szczególnie wtedy —
gdy daje poczucie samorealizacji, stymuluje ludzką kreatywność, prowokuje oddolne ruchy samoorganizacji,
twórczą komunikację i kooperację? Czy istnieją, bądź
przynajmniej są do pomyślenia, formy dizajnu alternatywnego? Jaką rolę w ich kształtowaniu się mogą odgrywać
współczesne praktyki artystyczne i artystyczno-aktywistyczne?
Jak poprzez estetykę wizualną i projektowanie przestrzeni
wnętrz korporacyjnych próbuje się dziś skutecznie stymulować i eksploatować kreatywność pracowników? Czy
możliwe są takie formy zarządzania i dizajnu, które pozwalałyby odzyskać zawłaszczone wartości emancypacyjne:
samoorganizację, kooperatywność, wspólnotowość?
Jakie są perspektywy rozwoju i skuteczność dizajnu krytycznego, praktyk re-dizajnu, różnego rodzaju przeróbek
i samoróbek? Czy pozwalają one projektować nowe, „wywrotowe” sposoby użycia przedmiotów, a przez to zmieniać programy i formaty wpisane w materię naszego otoczenia?

T.Z.
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RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA
I ZMIANY W JEJ POJMOWANIU
Skuteczność jest — obok efektywności — najważniejszym
wskaźnikiem działań gospodarczych. Studenci pierwszych
lat studiów z zakresu organizacji i zarządzania zwykle zaznajamiają się z tymi pojęciami już podczas pierwszych wykładów. Wtedy to skuteczność, w niemal sentencjonalny sposób,
zdefiniowana zostaje jako „robienie właściwych rzeczy”, czyli umiejętność wyboru i osiągania właściwych celów, a efektywność jako „robienie rzeczy we właściwy sposób”, czyli
umiejętność osiągania wyników współmiernie do nakładów
poniesionych na ich realizację. W kontekście tak pragmatycznego rozumienia skuteczności, pytanie o estetykę skuteczności może się zrazu wydać prowokacyjne. Tak jednak być
nie musi. Okazuje się bowiem, że współczesne zmiany społeczne pociągają za sobą głębokie przemiany dotychczasowych podstaw teorii organizacji i zarządzania. Do elementów
kształtujących działalność rynkową coraz częściej zalicza się
zmysłowość, symbolikę, piękno i pełnię artystyczno-kulturowego tła ludzkich działań. W dużej mierze jest to spowodowane faktem, że tradycyjne zasoby, takie jak ziemia, praca
czy kapitał przestały być wystarczającymi elementami budowania przewagi konkurencyjnej. Ważniejsze stają się procesy innowacyjne, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym. Są one procesami społeczno-kulturowymi, przez co
ich istotę trudno zrozumieć w tradycyjnej perspektywie gospodarczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy są anachroniczne,
nieadekwatne już założenia ontologiczne, epistemologiczne,
a nawet aksjologiczne, które pokutują w naukach o zarządzaniu i praktyce menedżerskiej. O ile bowiem rozwój nauk ekonomicznych stosunkowo łatwo znajdował odzwierciedlenie
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w teorii zarządzania, o tyle równoległy rozwój nauk społecznych był i jest przez nią zasadniczo ignorowany. Pomimo tego,
iż teorie społeczne już dawno zwróciły się w kierunku podejść
interpretatywnych (fenomenologicznych i hermeneutycznych), menedżerowie i pracownicy są wciąż przysposabiani
do życia w świecie strukturalnego funkcjonalizmu. Podejście
funkcjonalne jest naznaczone potrzebą dystansu i normalizacji; zakłada też, iż celem działań rynkowych jest ilościowo
rozumiana efektywność.
Zerwanie ze stricte ilościowym pojmowaniem skuteczności i efektywności wydaje się być kluczem do uspołecznienia, a także lepszego zrozumienia współczesnej gospodarki. Trudno się bowiem oprzeć wrażeniu, że wiele problemów — takich jak skandale i kryzysy gospodarcze lub załamania obowiązujących modeli biznesowych — ma podłoże
dyskursywne, a nie wyłącznie ekonomiczne. Jeżeli żyjemy
w rzeczywistości gospodarczej, w której powszechnie używa
się określenia „kapitał intelektualny”, a jednocześnie ograniczamy się do podejścia ilościowego, to trudno się dziwić, że
wielu badaczy i analityków pojmuje kapitał intelektualny nie
jako potencjał ludzkiej wiedzy i relacji społecznych, lecz jako
różnicę między wartością rynkową a wartością księgową firmy. (Podobne rozdwojenie istnieje w samym języku biznesu.
Przymiotnik „kreatywna” może opisywać zarówno zaskakującą formę promocji, jak i oszukańczą księgowość — próbę ukrycia malwersacji finansowych). Taki kwantytatywny
sposób myślenia o praktycznie wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji doprowadza do stanu, w którym jakość staje się zespołem norm, a nie przejawem dążenia do
doskonałości, natomiast marketing koncentruje się na wielkości sprzedaży, a nie na wsłuchiwaniu się w ludzkie potrzeby.
Także innowacyjność traci wówczas swój unikalny i transformacyjny charakter — zostaje utożsamiona z liczbą nowych
projektów, wdrażanych do produkcji.
W konsekwencji, niezbędna wydaje się zmiana paradygmatu obowiązującego w naukach o zarządzaniu. Otwartym
pytaniem pozostaje jednak to, jak pogodzić zmiany w pojmowaniu charakteru relacji społeczno-gospodarczych z istotą
prowadzenia działalności rynkowej, jaką jest efektywność
i skuteczność. I właśnie tu okazuje się, że kultura i sztuka, jako
dziedziny łączące w sobie doświadczenia estetyczne i intelektualne, mogą być efektywnymi pośredniczkami w relacjach
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pomiędzy przedsiębiorstwami i społeczeństwem. Mogą one
wydatnie pomóc w wykorzystaniu podejścia interpretatywnego przy projektowaniu nowych produktów, miejsc pracy
oraz całych strategii przedsiębiorstw.

DESIGN JAKO „ROBIENIE
WŁAŚCIWYCH RZECZY”
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W sferze działalności gospodarczej, zwłaszcza określanej przez kryteria skuteczności i efektywności, kultura
i sztuka muszą być ujmowane przez pryzmat swej stosowalności. Najbardziej adekwatnym podejściem wydaje się więc
odwołanie do pojęcia „sztuki użytkowej”, której twórcy zajmują się wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku
(rzemieślniczo, czyli na niewielką skalę, bądź też projektując
produkty masowe, wytwarzane przemysłowo). Z takim określeniem nie zgodziliby się zapewne ci artyści, którzy postulują oddzielenie sztuki od funkcji użytkowej, czy wręcz negują związek sztuki ze społeczeństwem (idea l’art pour l’art).
Niemniej jednak, funkcjonalne podejście do sztuki od wieków
wpływało na różne aspekty przedsiębiorczości. Współcześnie
terminem, który coraz częściej zastępuje „sztukę użytkową”,
jest „design”. Zestawiając różne znaczenia tego słowa, Kamil
Szymczak podaje01, że design, w zależności od przyjętej (węższej lub szerszej) perspektywy, może być rozumiany jako:

—— „wygląd” lub „projektowanie” przedmiotów użytkowych02
—— „szeroko pojmowana sfera wzornictwa; planowanie,
marketing i organizacja produkcji, tworzenie atrakcyjnej
formy wyrobu, tożsamości towaru i wizerunku producenta
na rynku”03
—— „całościowa koncepcja, uwzględniająca jak najprostsze
a zarazem najbardziej konieczne rozwiązanie”04
—— „przekład danego systemu kultury na przedmiot
przemysłowy”05

Rosnącą pojemność pojęcia „designu” oraz ewolucję
potrzeb, związanych z projektowaniem w kontekście oferowanej użytkownikowi wartości dodanej, dość dobrze obrazuje
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model hierarchii potrzeb projektowania. Poszczególne poziomy tego modelu reprezentują różne wyzwania, jakim trzeba
dziś stawić czoło w procesie budowania strategii projektowej06:

—— funkcjonalność — podstawa projektu, związana z koniecznością spełnienia głównych założeń projektowych, które są wyznaczane przez podstawowe potrzeby
użytkowników
—— niezawodność — umiejętność zapewnienia stałej i stabilnej funkcjonalności projektu; postrzegana przez użytkowników jako niska bądź umiarkowana wartość dodana
—— użyteczność — łatwość obsługi, odporność na błędy popełniane przez użytkowników; postrzegana przez użytkowników jako umiarkowana wartość dodana
—— biegłość — zdolność produktu lub usługi do inspirowania
użytkowników i zwiększania ich umiejętności; postrzegana przez użytkowników jako istotna wartość dodana
—— kreatywność — estetyczne piękno, połączone z innowacyjnym poziomem interakcji z produktem; postrzegana
przez użytkowników jako najwyższy poziom oferowanej
im wartości dodanej

W tym kontekście design staje się głównym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej, przyjmując formę
design thinking, czyli „myślenia projektowego”. Pojęcie to
jest rozumiane na dwa sposoby. Z jednej strony, odnosi się
je do sytuacji, w których projektanci wnoszą swoje metody
do działań biznesowych. Z drugiej strony, używa się go jako
nazwy metody zarządzania, która wzoruje się na metodach
pracy projektantów — jest oparta na charakterystycznej dla
nich idei przekładania potrzeb i pragnień ludzi na konkretne
produkty oraz usługi. Pierwotnie, sam termin design thinking
i założenia określanej nim koncepcji zostały przedstawione
przez Tima Browna, prezesa firmy projektowej IDEO07. W odróżnieniu od myślenia analitycznego, myślenie projektowe
ma być aktywnością kreatywną, nastawioną na generowanie wielu pomysłów, bez ich wartościującej oceny we wstępnych etapach procesu. Takie założenie ma na celu eliminację
obaw, związanych z potencjalną porażką projektu, i zachęcenie do maksymalizacji zaangażowania w proces tworzenia
idei. Koncepcja design thinking odnosi się bezpośrednio do
idei zmiany paradygmatu funkcjonowania przedsiębiorstw.
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Widać to bardzo dobrze, gdy przyjrzymy się powiązanej z nią
koncepcji design revolution. Postuluje ona bowiem08:

01. oparcie działalności firmy na dążeniu do zapewniania
użytkownikom pozytywnych wrażeń i doświadczeń
02. uczynienie z rozumowania abdukcyjnego (które nie służy dochodzeniu do prawdy absolutnej, ale postępowi na
drodze do zrozumienia rozważanego problemu) narzędzia,
które pozwoli motywować pracowników do tworzenia coraz to nowych sposobów zaspokajania potrzeb klientów
03. stosowanie daleko posuniętego delegowania uprawnień
na rzecz pracowników zorganizowanych w interdyscyplinarne zespoły projektowe
04. zapewnienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, i to już na poziomie podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa
05. przekonstruowanie relacji wewnątrz organizacji tak, aby
ograniczenia prowokowały do działań innowacyjnych,
a nie skłaniały do ich zaniechania
06. wykształcenie nowej generacji liderów, których edukacja będzie bazowała zarówno na wiedzy projektowej, jak
i biznesowej
07. dokładanie takich samych starań przy utrzymaniu klientów, jak i pracowników
08. szerzenie idei, że organizacje gospodarcze mogą i powinny
być instrumentami budowania dobra w społeczeństwie

W tym kontekście design thinking i design revolution
składają się na holistyczne i zaangażowane społecznie podejście, które pomaga rozwijać ofertę przedsiębiorstw, usprawniać procesy i tworzyć strategie ich funkcjonowania tak, aby
były one spójnym tworem, analogicznym do finalnego efektu
pracy projektanta. Metodologia myślenia projektowego polega na zastosowaniu do tworzenia strategii biznesowej i marketingowej takich narzędzi, jak obserwacja użytkowników,
analiza kontekstu użycia, prototypowanie oraz testowanie.
Bazuje ona też na pracy zespołowej i efektach synergicznych,
osiąganych na styku sfer nauki, technologii, kultury i marketingu. Dlatego też podejście to znalazło swoje miejsce w szeroko rozumianych procesach zarządczych. Design management to idea, która pojawiła się w Wielkiej Brytanii około 1965
roku, kiedy Royal Society of Arts oraz Design Council po raz
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pierwszy przyznało nagrody Presidential Award for Design
Management. Design management definiowano wówczas
jako „działalność korporacyjną, która ma wkład w postrzeganie wartości firmy przez jej klientów, pracowników oraz
09.
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„wizualne wyobrażenie zarządzania”, „innowacja stosowana”,
„wykorzystywanie projektu na potrzeby wspólnego dobra”,
„komunikowanie wartości”, „utrzymanie kontroli bez ograni10.
czania kreatywności”10. Tak szeroki kontekst pojęciowy ozna18 views on the definition of Design
cza, że design management można rozumieć na co najmniej
Management (Executive Perspective),
trzech poziomach11:
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—— działania, relacji i materii
—— taktyki, systemów i procesów
—— strategii, polityki i wizji

Strategiczna rola design management wynika przy
tym z faktu, że jest to metoda zarządzania przedsiębiorstwem,
obejmująca wszystkie poziomy jego funkcjonowania12:

—— operacyjny — przy wdrażaniu nowych produktów
—— taktyczny — przy budowaniu spójności firmy w różnych
obszarach jej działania
—— strategiczny — przy kształtowaniu strategii biznesowej,
opartej na przewadze projektowej

Główną funkcją zarządzania procesami projektowymi,
czy raczej zarządzania za pośrednictwem procesów projektowych, jest funkcja integracyjna. Design management integruje ze sobą pięć wzajemnie przenikających się poziomów
wartości produktów i usług13:
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—— estetyka — warstwa sensoryczna — design jako
komunikacja
—— interakcja — warstwa behawioralna — design
jako komunikacja
—— działanie — warstwa funkcjonalna — design jako proces
—— konstrukcja — warstwa fizyczna — design jako proces
—— znaczenie — warstwa mentalna — design jako sposób
wyrazu

Tak głębokie rozumienie istoty procesów projektowych nie ogranicza się wyłącznie do produktów finalnych.
Procesowe ujęcie designu pozwala bowiem na przeniesienie
bauhausowskiego postulatu „formy podążającej za funkcją”
na wymiar strukturalny, a nawet strategiczny organizacji.

ARCHITEKTURA, CZYLI „TWORZENIE
WŁAŚCIWYCH MIEJSC”
Słownikowa definicja pozwala rozumieć design punktowo, jako przedmiot użytkowy, bądź też liniowo, jako proces
projektowania. Chcąc podjąć rozważania nad designem w wymiarze przestrzennym, należy skorzystać z doświadczeń innej,
siostrzanej dziedziny, jaką jest architektura. Okazuje się bowiem, że architektura korporacyjna może być równie istotna
dla rozważań nad skutecznością, jak procesy projektowe. Co
ciekawe, mimo intuicyjnego przekonania, że projekt, organizacja i funkcjonalność miejsca pracy wpływają na skuteczność,
efektywność oraz samopoczucie pracowników, wiedza na ten
temat jest ograniczona. Nie zmienia tego nawet fakt, że już
najwcześniejsze podejścia do racjonalizacji procesów produkcyjnych — jak chociażby prace Fredericka W. Taylora, związane z nurtem naukowego zarządzania, czy badania Eltona
Mayo, prowadzące do powstania koncepcji human relations —
podejmowały kwestie środowiska pracy. Problemem jest bowiem wieloletnia koncentracja analiz efektywności środowiska organizacyjnego na pracy fizycznej (ewentualnie administracyjnej) i to głównie w aspekcie jej produktywności czy
ergonomii. Dziś praca w znacznej liczbie przypadków wiąże
się jednak z wysiłkiem intelektualnym, który wymyka się czysto fizjologicznym, a nawet społecznym uwarunkowaniom.
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Przestrzenią roboczą pracownika wiedzy nie jest już fabryka, lecz biuro, tak samo jak głównym narzędziem pracy nie
są jego mięśnie, lecz mózg. Dlatego też współczesne rozważania na temat środowiska pracy koncentrują się na istocie
biura i pracy biurowej.

14.
Słownik języka polskiego [online],
http://sjp.pwn.pl/slownik/2552315/
biuro [dostęp: 13.02.2013].
15.
Zob. Ch. Baldry, The Social Construction of Office Space, „International
Labour Review” 1997, t. 136, nr 3,
s. 365–378.
16.
E. Villagomez, Office Space,
„re:place magazine” 2009 (20 V)
[online], http://regardingplace.
com/?p=4179 [dostęp: 13.02.2013].

W pojęciu biura można dostrzec podobne aspekty
znaczeniowe, jak w pojęciu designu. Wedle Słownika języka
polskiego „biuro” to „instytucja lub jej część, do której zadań
należy wydawanie i gromadzenie dokumentów, prowadzenie
korespondencji, załatwianie interesantów itp.” (terminem tym
określa się również lokal tej instytucji), bądź też „zespół urzędników pracujących w jakiejś instytucji”14. Biuro, tak samo jak
design, można więc ujmować zarówno w aspekcie formy, jak
i procesu. Jest ono jednocześnie zjawiskiem architektonicznym, procesowym i społecznym15. Warto przy tym odnotować, że na obecny wygląd biur wpłynęło pięć głównych sposobów podejścia do organizacji przestrzeni pracy, odzwierciadlających przemiany form pracy biurowej w ostatnich stu
latach. Są to16:

—— tayloryzm (ok. 1904) — podstawowymi determinantami projektowania przestrzeni biurowej były tu hierarchia,
ekonomia ruchu, wizualny nadzór i symbolika biura, a najważniejszymi wymogami racjonalność i sprawność pracy
—— Bürolandschaft (ok. 1960) — projektowanie przestrzeni
biurowej, oparte na ideałach socjaldemokracji oraz koncepcji human relations; miało odzwierciedlać wolność,
zróżnicowanie, prywatność, mechanizację i systemowość
pracy
—— Action Office (1968) — symbolem tej koncepcji organizacyjnej, początkowo wolnym od konotacji negatywnych,
był kubik (cubicle), z jego wyodrębnioną, modularną, sześcienną przestrzenią, która wraz z całym systemem mebli biurowych służyła podniesieniu adaptacyjności pracy
i maksymalizacji produktywności
—— Cube Farm (ok. 1980) — „farma kubików” ukazywała wzrastającą parcelację przestrzeni pracy, standaryzację oraz
elastyczność połączoną z nadzorem; kubik tylko pozornie zapewniał indywidualność przestrzeni, pełniąc przede
wszystkim funkcje dyscyplinujące
—— Networking (obecnie) — koncepcja organizacyjna,
odzwierciadlająca koncentrację na mobilności,
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informatyzacji i wiedzy, związaną ze współczesnymi zmianami w relacjach pracowniczych, czasie pracy i przestrzeni organizacyjnej

17.
Zob. A. Fazlagić, Zatrudnienie i produktywność w gospodarce wiedzy,
„Problemy Jakości” 2001, nr 11,
s. 32–37; T. Kowalski, Pojęcie i cechy
pracownika wiedzy, „Studia Lubuskie”
2011, t. 7, s. 314.
18.
A. Dzidowski, Organizacje wirtualne
we współczesnej gospodarce, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 7–8, s. 20–24.

Pojawienie się w XX wieku odrębnej klasy pracowników wiedzy, których nadejście ogłosili między innymi Alvin
Toffler czy Thomas H. Davenport, spowodowało, że funkcje przestrzeni biurowej musiały ulec całkowitej redefinicji.
Pracowników wiedzy nie można wyłącznie dyscyplinować
i szufladkować. Kazimierz Perechuda charakteryzuje ich
jako niezależnych nomadów, wchodzących w dynamiczne
interakcje sieciowe, a Diane Morello i French Caldwell zwracają uwagę na fakt posiadania przez nich szerokich uprawnień decyzyjnych, jakie uzyskują dzięki zaufaniu zarządów
przedsiębiorstw17. Konieczność szybkiej reakcji na wciąż
zmieniające się warunki otoczenia rynkowego spowodowała,
że w procesach zarządzania przedsiębiorstwem pojawiły się
struktury sieciowe i wirtualne18 . Intensywne wykorzystanie
technologii informacyjnych i komunikacyjnych spowodowało
z kolei, że biuro straciło swoje tradycyjne znaczenie. Z jednej
strony, pojawiły się „gorące biurka” (hot desks), stacje dokujące (docking stations), strefy szybkich spotkań, pokoje wideokonferencyjne, czy systemy mebli umożliwiające szybką
rekonfigurację przestrzeni biurowej i przystosowanie jej do
aktualnych potrzeb pracowników mobilnych oraz przedsiębiorstw o zmiennej, adhokratycznej strukturze organizacyjnej. Z drugiej strony, rosnące znaczenie branż kreatywnych
i przemysłów wysokiej technologii, tworzących wartość całkowicie w oparciu o pracę twórczą oraz kapitał wiedzy, spowodowało, że przestrzeń biurowa zaczęła cechować się coraz większą swobodą: wnętrza biur przypominają dziś przestrzenie domowe lub wręcz rekreacyjne, przyciągając tym
i stymulując do pracy młodych pracowników branży informatycznej, reklamowej, projektowej oraz branż pokrewnych.
Współczesne biura, stanowiące wypadkową struktur sieciowych i wirtualnych oraz nieformalnych przestrzeni architektonicznych, funkcjonują w zupełnie innym środowisku pracy
niż te sprzed jeszcze kilkunastu lat. Zachodzące przez ten
czas zmiany doprowadziły do wysunięcia się na pierwszy
plan aspektów tymczasowości, mobilności, adaptacyjności
i elastyczność pracy.
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19.
Ch. Baldry, The Social Construction of
Office Space, dz. cyt., s. 365–378.

Przemiany te każą ponownie przyjrzeć się zagadnieniom skuteczności i efektywności w projektowaniu przestrzeni pracy. Rozstrzygnięcia wymagają szczególnie kwestie19:

—— zakresu personalizacji przestrzeni, w tym możliwości jej
samodzielnej adaptacji i dekorowania oraz stopnia kontroli
prywatności
—— wielkości przestrzeni przydzielonej osobom, grupom
i szczeblom organizacyjnym
—— umeblowania, wzornictwa i symboliki biurowej, zarówno
w wymiarze biurokratycznym (Weberowskim), jak i wizerunkowym czy nawet genderowym
—— zakładanej bądź promowanej konfiguracji społecznej
w ramach dostępnej przestrzeni, czyli segregacji
i ekskluzywności przestrzeni ze względu na hierarchię,
funkcję czy płeć

20.
Zob. B.P. Haynes, The Impact of the
Behavioural Environment on Office
Productivity, „Journal of Facilities
Management” 2007, t. 5, nr 3,
s. 158–171.

Wszystko to ma istotne znaczenie dla decyzji podejmowanych w procesie zarządzania pracą biurową. Rodzące się
tu dylematy dotyczą przede wszystkim wyborów pomiędzy20:

—— satysfakcją personelu a efektywnością ekonomiczną
organizacji
—— wdrożeniem nowych sposobów pracy a zmianą
przestrzeni pracy
—— koncentracją a komunikacją pracowników
—— indywidualną a scentralizowaną kontrolą
—— standaryzowaną infrastrukturą a indywidualnymi
preferencjami

Współcześnie szczególny nacisk należy położyć na
projektowanie przestrzeni ułatwiającej transfer informacji
i wiedzy, przy zachowaniu indywidualności poszczególnych
pracowników i ich stylu pracy. Bazą dla rozwiązań przestrzennych, wspierających działania pracowników wiedzy, powinno
być promowanie spontaniczności, możliwości demonstracji
rozwiązań i dawania przykładu innym, jak również ułatwianie
budowania narracji poprzez kontakty bezpośrednie i spotkania grupowe. Przykładami takiego podejścia do projektowania przestrzeni biurowej są firmy z Doliny Krzemowej. Firma
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21.
Zob. www.officesnapshots.com
/2012/02/17/awesome-previouslyunpublished-photos-of-googlezurich [dostęp: 13.02.2013].
22.
Zob. www.officesnapshots.com
/2009/08/13/the-new-facebook
office [dostęp: 13.02.2013].

23.
Zob. www.officesnapshots.com
/2011/08/12/anz-center-melbourne
[dostęp: 13.02.2013].
24.
Zob. www.officesnapshots.com
/2012/01/31/unilever-switzerlandoffices-agile-working-in-action
[dostęp: 13.02.2013].

25.
J. Schneider, Inspiring Offices:
Office Design That Drives Creativity,
„Building Design & Construction” 2007,
nr 48, s. 24–30.

Google, lider branży internetowej, znana jest z zaskakujących projektów swoich siedzib. W biurach Google spotyka
się kolorowe meble, sale gier, zjeżdżalnie, hamaki, strefy relaksacyjne i tym podobne rozwiązania, które mają wpływać
na kreatywność i dobre samopoczucie pracowników. Projekt
siedziby Google w Zurychu 21 jest eklektyczną mieszanką
różnych stylów i elementów składowych; wykorzystano tam,
na przykład, wagoniki kolejki linowej do stworzenia miejsca
spotkań pracowników. Podobną filozofię kształtowania przestrzeni pracowniczej wyznaje inny gigant rynku internetowego — Facebook22. Projekt nowej siedziby tej firmy został poprzedzony szczegółowymi wywiadami, które miały pokazać
preferencje pracowników co do wyglądu przyszłych biur. Po
otwarciu nowego budynku pracownicy dostali też pozwolenie
na rysowanie po ścianach pomieszczeń, przynoszenie własnych obrazów i rzeźb oraz dowolne przestawianie mebli. W ten
sposób zarówno Google, jak i Facebook wchodzą w wizualny
dialog ze swoją kadrą, podkreślając otwartość i innowacyjność kultury organizacyjnej. Odważnych wyborów architektonicznych dla swoich siedzib dokonują zresztą nie tylko firmy
z branży kreatywnej czy reprezentujące przemysł wysokich
technologii. Siedziba banku ANZ w Melbourne23 jest wibrującym od kolorów, wielopoziomowym układem otwartych
pięter, odzwierciedlających przejrzystość i otwartość kultury
organizacyjnej. Z kolei, biura firmy Unilever24 odzwierciedlają
koncepcję „pracy zwinnej” (agile working) — wykonywanej
tak długo w dowolnym miejscu i czasie, aż określone zadanie
zostanie zrealizowane.
Doświadczenia architektów, projektujących tego typu
przestrzenie biurowe, pozwoliły dostrzec istotne znaczenie
wizualnych metafor i estetycznej stymulacji, która ma przede
wszystkim inspirować, a nie rozpraszać. Bardzo ważne jest
też ułatwienie spotkań oraz interakcji między pracownikami
w przestrzeniach i ciągach komunikacyjnych, odwołujących
się symbolicznie do funkcji rynku, głównej ulicy miasta, kafeterii, placu zabaw lub piaskownicy25. Powstaje coraz więcej
pomysłów i projektów służących zwiększeniu efektywności
pracy i czerpanej z niej satysfakcji we współczesnych biurach. Architekci proponują daleko posuniętą indywidualizację przestrzeni, zarówno w aspektach ergonomicznych (regulacja natężenia światła i temperatury, odcięcie od hałasu
z zewnątrz, możliwość regulacji widoczności wnętrza biura),
jak i społecznych, zwłaszcza w zakresie możliwości tworzenia
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26.
S. Shellenbarger, Designs to Make
You Work Harder. For a Dream Office,
Four Firms Create Ways to Bring in
Touches of Home, and Hiding Places
for Them, „The Wall Street Journal”
2011 (22 VI) [online], http://online.wsj.
com/article/ SB1000142405270230
4070104576399572462315158 .html
[dostęp: 13.02.2013].

27.
T.J. Allen, G.W. Henn, The Organization and Architecture of Innovation.
Managing the Flow of Technology,
Elsevier, Oxford 2007.

28.
The Impact of Office Design on Business Performance, Commission for
Architecture & the Built Environment
and the British Council for Offices,
London 2005, s. 11.
29.
P. Williams, Interior Design Fosters
Productivity, Innovation: Office Space
at Clarica’s New Headquarters
Worker-Friendly, „Daily Commercial
News and Construction Record”
2002, t. 75, nr 139, s. 1, 5.

wydzielonej przestrzeni prywatnej (zdjęcia rodzinne, rzeczy
osobiste, strefy wyciszenia). Co ciekawe, tworząc możliwość
personalizacji przestrzeni biurowej, jednocześnie proponuje
się rozwiązania pozwalające na szybkie chowanie znajdujących się tam rzeczy osobistych, bądź też na taką rekonfigurację „domowego” wystroju, aby biuro mogło nadal pełnić
funkcję przestrzeni spotkań zawodowych albo służyć innym
współpracownikom26.
Ciekawą ilustracją kompleksowego podejścia do architektury korporacyjnej są prace biura architektonicznego Henn Architekten. Jego założyciel, Günter Henn projektuje siedziby przedsiębiorstw, fabryki i biura w myśl zasady
„forma podąża za przepływem” (form follows flow), będącej
trawestacją znanej bauhausowej maksymy. Sztandarowym
przykładem może tu być BMW Projekthaus w Monachium —
centrum projektowe koncernu BMW . Na podstawie analizy
sieci społecznych, przepływu pracy, prawdopodobieństwa
i istotności komunikacji oraz zależności hierarchicznych, architekci stworzyli budynek, którego centralną częścią jest
wieża otoczona właściwym biurowcem. Atrium pomiędzy
wieżą a biurowcem jest swoistą agorą, w obrębie której dochodzi do spotkań i wymiany idei, prototypy samochodów
zaś, umieszczone na poszczególnych piętrach wieży, wyznaczają centrum interakcji dla pierścieni otaczających ich
biur projektowych27.
Istnieją liczne badania potwierdzające związek pomiędzy sposobem zaprojektowania przestrzeni biurowej a efektywnością, produktywnością i innowacyjnością zachodzących w niej procesów. Raport The Impact of Office Design
on Business Performance z 2005 roku dostarcza wielu informacji na ten temat. Pokazuje on między innymi, że jako jeden
z czynników motywujących pracownika (technologia, wynagrodzenie, ścieżki kariery, dopasowanie stylu zarządzania
czy też równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym),
miejsce pracy odpowiada za 24% satysfakcji z pracy, 11% wyników pracy zespołowej oraz 5% wyników pracy indywidualnej28. Inne badania potwierdzają, że zmiana przestrzeni biurowej może istotnie zwiększyć produktywność i satysfakcję
z pracy, jak również zaufanie, pozytywny stosunek do pracy
zespołowej oraz poczucie partnerstwa29. Kolejne badania
również wykazują istotny wzrost produktywności, osiągnięty
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30.
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31.
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Times” 2005 (20 VII), s. 13.
32.
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2010, t. 16, nr 2, s. 158–172.
33.
The Impact of Office Design on Business Performance, dz. cyt., s. 27.

dzięki zmianie organizacji przestrzeni biurowej, przy kosztach
użytkowania biur kształtujących się na poziomie poniżej 10%
ogólnych kosztów przedsiębiorstw. Przy wysokich kosztach
zatrudnienia, które mogą stanowić do 85% kosztów ogólnych,
nawet drobne inwestycje w architekturę i projekty wnętrz
mogą przynieść nieproporcjonalnie wysokie korzyści w obszarze satysfakcji i motywacji pracowników30. Jakkolwiek
wielu z nich uważa, że ich kreatywność rośnie, gdy pracują
w domu, nie zaś w biurze, to jednocześnie przyznają oni, że
najbardziej produktywnym źródłem pomysłów są spotkania
i interakcje z kolegami31. Wydaje się więc, że warto inwestować w bardziej „udomowioną” przestrzeń pracy, zwłaszcza
intelektualnej, co potwierdzają chociażby wyniki badań nad
personalizacją miejsca pracy. Odgórne udekorowanie zwykłego, bezosobowego miejsca pracy roślinami i zdjęciami powodowało 17-procentowy wzrost produktywności. Wynoszący
blisko drugie tyle wzrost produktywności został osiągnięty,
gdy pozwolono pracownikom na samodzielną dekorację ich
miejsc pracy32.
Do kategorii biznesowych, związanych z organizacją przestrzeni biurowej, zalicza się nie tylko efektywność
i skuteczność, ale też ekspresję 33 . Efektywność obejmuje
ekonomiczne pożytki i koszty, związane z wykorzystaniem
przestrzeni biurowej, jak również ich optymalizację, zwłaszcza
w kontekście relacji kosztów najmu do wyniku finansowego
(tzw. wykorzystanie pieniędzy). Skuteczność przestrzeni
biurowej to kategoria opisująca działania, które służą wspieraniu procesów pracy, poprawie ich wydajności oraz jakości
(tzw. wykorzystanie ludzi). Obejmują one takie aspekty jak:

01. adaptacyjność — możliwość dostosowania się do
zewnętrznych zmian rynkowych i technologicznych
(możliwość podziału przestrzeni, podnajmowania)
02. elastyczność — możliwość dostosowania się do wewnętrznych zmian organizacyjnych i technologicznych
(elastyczność rozplanowania i infrastruktury, możliwość
relokacji)
03. bezpieczeństwo, komfort i higiena pracy — wsparcie
produktywności pracowników, ich motywacji oraz rozwoju
wiedzy i umiejętności (czynniki ergonomiczne: światło,
wentylacja, temperatura itp.)

S — 131

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

04. adekwatność — dostosowanie przestrzeni pracy do
zachodzących w niej procesów (dostęp do informacji ułatwiających procesy decyzyjne i organizacyjne, uczenie
się, ułatwianie komunikacji pomiędzy grupami i wewnątrz
nich oraz interakcji ad hoc, zapewnienie spokojnej
przestrzeni pracy indywidualnej i grupowej oraz stref
odpoczynku)

Wreszcie, ekspresja miejsca pracy to kategoria odzwierciedlająca te aspekty przestrzeni biurowej, które wykorzystywane są do komunikacji z pracownikami i klientami,
w celu wpływania na sposób myślenia o organizacji jako całości (tzw. wykorzystanie wizerunku). Obejmuje ona:

01. ekspresję wewnętrzną — związaną ze wsparciem kultury
organizacyjnej oraz motywacji i retencji pracowników
(efektywność procesów komunikacyjnych, stopień socjalizacji wspólnych norm i wartości, zakres informacji pracowników o celach biznesowych)
02. ekspresję zewnętrzną — wykorzystywaną do przyciągania i zatrzymywania klientów (stopień zrozumienia przez
klientów celów przedsiębiorstwa, spójność wizerunku
pomiędzy oddziałami i różnymi lokalizacjami, tożsamość
wizualna)

Wymienione kategorie i czynniki stanowią ramę dla
całościowych badań nad rolą przestrzeni biurowej w szeroko rozumianych procesach zarządzania. O ile jednak analiza
części z nich jest stosunkowo prosta i dobrze udokumentowana, zwłaszcza w zakresie zapewnienia efektywnego miejsca działalności czy kwestii bezpieczeństwa, komfortu i higieny pracy, to pozostałe kwestie, szczególnie w obszarze
adekwatności i ekspresji, nadal są słabo zbadane. Decyduje
o tym fenomenologiczny charakter tych czynników, unikalny
dla każdej organizacji.
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ESTETYKA JAKO
„PERCEPCJA WŁAŚCIWOŚCI”

34.
Zob. A. Strati, Organization and
Aesthetics, Sage, London 1999;
S.S. Taylor, H. Hansen, Finding Form:
Looking at the Field of Organizational
Aesthetics, „Journal of Management
Studies” 2005, t. 42, nr 6, s. 1211-1231;
S. Gibb, Aesthetics and Human
Resource Development, Routlege,
New York 2006.

35.
Zob. A. Dzidowski, Antropologia wizualna organizacji, „Problemy Zarządzania” 2001, nr 2, s. 51–62.
36.
Zob. M. Neumeier, The Designful
Company, New Riders, Berkeley 2009,
s. 71.

Ograniczenia te powodują, że szczególnie ważne staje
się wypracowanie nowej perspektywy poznawczej. Może się
nią stać estetyka organizacji, czyli podejście badawcze, które koncentruje się na34:

—— artefaktach i symbolach kształtujących kulturę organizacyjną, hierarchię zarządzania oraz transfer informacji
i wiedzy
—— fizycznej przestrzeni organizacji i jej wpływie na wizerunek
firmy, funkcjonowanie jednostek i grup pracowniczych,
a także architektonicznych aspektach procesów planowania, organizowania, kierowania i kontroli
—— wewnętrznym i zewnętrznym wizerunku przedsiębiorstwa
oraz jego znaczeniu dla tożsamości firmy i identyfikowania
się z nią interesariuszy
—— wizerunku menedżera jako artysty, pięknie struktur
organizacji społecznych oraz poszukiwaniu inspiracji
dla zarządzania w sztuce

To swoiste skrzyżowanie prakseologii, proksemiki i estetyki wydaje się być interesującą perspektywą, która pozwala wprowadzić analizy designu, architektury i sztuki do
rozważań nad skutecznością i efektywnością. Okazuje się
bowiem, że zasady wywodzące się z teorii percepcji, podejścia Gestalt czy praw pregnancji mogą mieć bezpośrednie
przełożenie na funkcję, strukturę i strategie współczesnego przedsiębiorstwa35. Obrazuje to chociażby lista cech wizualno-estetycznych, dających się uwzględnić przy analizie
struktury i strategii organizacyjnej36:

——
——
——
——
——
——
——
——
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kontrast — możliwość wyróżnienia się
głębia — integracja poziomów zarządzania
koncentracja — kluczowe umiejętności
harmonia — efektywność
spójność — efekt synergiczny
linia — droga rozwoju
ruch — szybkość zmian
nowość — element zaskoczenia konkurencji
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—— porządek — adekwatność struktury
—— wzór — możliwość wykorzystania wcześniejszych
doświadczeń
—— powtórzenie — ekonomia skali
—— rytm — optymalizacja czynnika czasu
—— proporcja — równowaga strategiczna
—— skala — wielkość przedsiębiorstwa
—— kształt — granice przedsiębiorstwa
—— tekstura — artefakty wpływające na kulturę organizacyjną
—— jednorodność — tożsamość organizacyjna
—— różnorodność — innowacyjność

Powyższe zestawienie nie jest, oczywiście, kompletne i nie stanowi podstaw do budowania uniwersalnej metody, dzięki której dałoby się przeanalizować wszelkie przejawy organizacyjnej skuteczności. Badając harmonię struktur
organizacyjnych, rytm, powtórzenia i wzory obecne w przestrzeni biurowej lub na mapach procesów produkcyjnych, czy
też proporcje, skalę i kształt sieci relacji społecznych, można jednak tworzyć hipotezy dotyczące ich skuteczności lub
efektywności. Bazując na estetyce organizacyjnej, można
analizować zmiany organizacyjne jako zmiany w percepcji
rzeczywistości. Podejście estetyczne może być również użyte do ujęcia organizacji jako formy twórczej ekspresji, podlegającej różnym aspektom ludzkiego postrzegania, interpretacji, odbioru i reakcji. Być może, potraktowanie działalności
organizacji w kategoriach, które do tej pory używane były
do opisu dzieł sztuki, architektury lub rzemiosła, spowoduje,
że badacze będą mogli tworzyć ogólniejsze teorie, uwzględniające całość przejawów kultury organizacyjnej, także tych
pozawerbalnych.

WĄTPLIWOŚCI I WNIOSKI
Istnieją zatem istotne zależności pomiędzy kompleksem, na jaki składają się design, architektura korporacyjna
i estetyka organizacji, a efektywnością i skutecznością zarządzania. Estetyzacja działalności organizacyjnej rodzi jednak wiele wątpliwości. Chodzi tu głównie o analizowany przez
Wolfganga Welscha problem anestetyzacji, czyli znieczulenia
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37.
Zob. W. Welsch, Procesy estetyzacji.
Zjawiska, rozróżnienia, perspektywy,
[w:] Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, red. K. Zamiara, M. Golka,
Wydawnictwo Fundacji Humaniora,
Poznań 1999, s. 15–52.
38.
K. Dale, G. Burrell, An-Aesthetics and
Architecture, [w:] Art and Aesthetics
at Work, red. A. Carr, P. Hancock,
Palgrave MacMillan, New York 2003,
s. 155–173.
39.
P. Hancock, Aestheticizing the World
of Organization — Creating Beautiful
Untrue Things, [w:] Art and Aesthetics
at Work, red. A. Carr, P. Hancock,
Palgrave MacMillan, New York 2003,
s. 174–194.
40.
A. Arieff, Beyond the Cubicle [online],
http://opinionator.blogs.nytimes.
com/2011/07/18/beyond-thecubicle [dostęp: 13.02.2013].
41.
È. Chappell, Office Space: Defending
the Cubicle [online], http://www.etsy.
com/blog/en/2012/office-spacedefending-the-cubicle [dostęp:
13.02.2013].
42.
The Economic Effect of Design, red.
A. Kretzschmar, National Agency for
Enterprise and Housing, Kopenhagen
2003, s. 29.

na powszechne dziś a zarazem nadmierne bodźce estetyczne37. Autorzy, którzy odwołują się do tej koncepcji, zwracają
uwagę na nadmierną ekscytację sensualnymi i fantasmagorycznymi aspektami wizualności produktów oraz samych
organizacji: ich estetyzacja ma w gruncie rzeczy promować
zwiększoną produktywność i konsumpcjonizm38, przez co
fałszuje obraz rzeczywistości i deprawuje głębokie znaczenie
estetyki39. Inni autorzy wskazują, że problem z efektywnością
i innowacyjnością pracy wcale nie polega na zastępowaniu
tradycyjnych biurowych kubików nowymi, wymyślnymi formami przestrzeni pracy, ale dotyczy sposobu życia i otwartości
na nowe doznania, często występujące poza środowiskiem
pracy40. Zwraca się również uwagę, że zastąpienie kubików
zjeżdżalniami, hamakami i strefami gier może za kilkanaście
lat okazać się żałosne dla starzejących się pracowników41.
Podobne wątpliwości dotyczą też roli designu. Wiele
przedsiębiorstw nadal wykorzystuje design w celu powierzchownej estetyzacji produktów, a nie dogłębnego zrozumienia
relacji pomiędzy ich ergonomią, użytecznością, funkcjonalnością i atrakcyjnością. Obrazują to kolejne stopnie tak zwanej „drabiny designu”, zgodnie z którą przedsiębiorstwo może
w ogóle nie wykorzystywać praktyk wzorniczych, wykorzystywać je jedynie jako zabieg stylizacyjny, traktować design jako
proces, a w idealnym przypadku, zarezerwowanym póki co dla
niewielkiej ilości firm, jako źródło innowacji42. Wykorzystaniu
potencjału myślenia projektowego nie sprzyja też niestety
fakt, że „design” stał się modnym słowem-wytrychem, dzięki któremu promuje się zarówno istotne inicjatywy wzornicze,
jak i pozorną nowoczesność oferowanych produktów, osiąganą przez kosmetyczne zmiany w ich wyglądzie. Design, wraz
z koncepcją przemysłów kreatywnych, jest ponadto traktowany jako panaceum na problemy gospodarcze danego regionu
i malejącą konkurencyjność produktów. Praktycznie każde
większe miasto w Polsce ma swoje inicjatywy i targi związane
z designem, a pobudzanie rozwoju przemysłów kreatywnych
staje się szablonową metodą na ratowanie regionów poprzemysłowych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że takie działania są
często chybione. O ile pewne regiony mogą czerpać z tradycji rzemieślniczych, artystycznych i wzorniczych, to siłowe
wprowadzanie inicjatyw kreatywnych w miejscach bez stosowanego zaplecza intelektualnego i edukacyjnego wydaje
się ryzykowne, czy wręcz przeciwskuteczne.
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43.
Self-Repair Manifesto — iFixit [online],
http://www.ifixit.com/Manifesto
[dostęp: 13.02.2013].
44.
The Maker’s Bill of Rights [online],
http://blog.makezine.com/2006
/12/01/the-makers-bill-of-rights
[dostęp: 13.02.2013].
45.
Platform21’s Repair Manifesto
[online], http://www.platform21.nl/
page/4375/en [dostęp: 13.02.2013].

Oczywiście, design i architektura mogą być katalizatorami zmiany społecznej lub chociażby ją komentować. Taki
nurt wysoce refleksyjnego podejścia do projektowania jest
określany mianem designu krytycznego. Trudno go przeszczepić na grunt biznesowy, ale nie jest to niemożliwe. Na przykład,
wprowadzanie produktów spełniających wyśrubowane wymogi ekologiczne nie musi być jedynie zabiegiem koniunkturalnym. Część produktów proekologicznych, jak samochody
hybrydowe lub urządzenia energooszczędne, było wprowadzanych na rynek bez poparcia klientów, a czasem nawet przy
ich głębokim sprzeciwie. Produkty te były jednak narzędziami propagowania określonego stylu życia, a także stanowiły
odpowiedź na zmiany legislacyjne. Co prawda, często trudno
ustalić, jakie rzeczywiste motywacje stoją za proekologiczną
polityką produktową przedsiębiorstw, ale nie zmienia to faktu,
że design produktów może być nośnikiem zmiany społecznej.
Może ona też być stymulowana przez drugą stronę, czyli odbiorców. Nawet jeżeli nie wierzymy w czystość intencji przedsiębiorców oferujących nam produkty, które mają być manifestacją idei zrównoważonego rozwoju, to nie możemy zamykać
oczu na fakt, że współcześnie sami klienci żądają tego rodzaju produktów, często w ramach kontestacji istniejącej oferty rynkowej. Prawdopodobnie już niebawem przedsiębiorcy
będą musieli ponieść konsekwencje jednego z najbardziej
antyspołecznych podejść projektowych, jakim jest planowane starzenie (planned obsolescence). Strategia ta polega
na takim projektowaniu towarów, aby miały one ograniczony
okres używalności, po upływie którego stają się niesprawne,
a zarazem nieopłacalne w naprawie. Udowodnionymi przykładami takich praktyk są: zmowa producentów żarówek i wymóg ich ograniczonej żywotności, przeprojektowanie przez
inżynierów firmy DuPont pierwotnie zbyt wytrzymałych pończoch nylonowych, umieszczanie procesorów ograniczających liczbę wydruków w drukarkach komputerowych i wiele
innych. Konsumenci, coraz bardziej świadomi takich praktyk,
chcą się im aktywnie przeciwstawiać. Co ciekawe, znajdują
w tym poparcie ze strony samych projektantów, wierzących,
iż prawdziwą istotą produktów są ich jakość i niezawodność.
W ciągu kilku ostatnich lat powstały tzw. manifesty naprawialności, takie jak Self-Repair Manifesto — iFixit43, The Maker’s
Bill of Rights44, czy Platform21’s Repair Manifesto45. Propagują
one ideę, że naprawianie jest lepsze od recyklingu i ma istotne
walory ekonomiczne, edukacyjne oraz społeczne.
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Społeczna waga właściwego projektu znajduje swoje
odzwierciedlenie także poza głównym nurtem działalności gospodarczej. Na przykład, spółdzielnie zakładane przez osoby
bezrobotne coraz częściej próbują konkurować na rynku dzięki
unikalnemu designowi swoich wyrobów, a nawet całej filozofii
estetycznej, opartej na recyklingu, sztuce ludowej bądź wyborze
ekologicznych materiałów, takich jak np. drewno, tektura czy filc.
Podobne procesy zachodzą też w sferze usług zorientowanych
na życie społeczne (np. kluby, świetlice i kawiarnie osiedlowe),
czy w organizacjach non-profit, wykorzystujących odpowiedni
design swej siedziby nie tylko jako istotny element autopromocyjny, ale też jako czynnik stymulujący lokalną społeczność do
zmian w formule spędzania czasu wolnego. Problemem, który nie doczekał się jeszcze rozwiązania, jest współpraca organizacji non-profit z projektantami i architektami. Głosy, które
pojawiają się podczas interdyscyplinarnych konferencji, takich
jak Niewidzialny Design (Poznań 2013), wskazują na trudności
w porozumieniu się działaczy społecznych i zawodowych projektantów, zwłaszcza gdy rzecz dotyczy uwarunkowań finansowych projektu, ale też odpowiedzialności za zmiany oraz refleksji nad konsekwencjami, jakie może przynieść przeprojektowanie przestrzeni życiowej danej grupy społecznej. Wskazuje
to na istotną rolę designu krytycznego w kształtowaniu wrażliwości odbiorców, jak i samych projektantów. Co ciekawe, problemy w relacjach pomiędzy projektantami i zleceniodawcami
występują też w projektach stricte komercyjnych. Poszukując
ich przyczyn, wskazuje się wówczas na braki edukacyjne, które
dają o sobie znać u obu stron, brak wspólnego języka, a także
przerost ambicji kreatywnych u projektantów, zderzających
się z nadmierną zachowawczością świata biznesu.

46.
Zob. I. Zmyślony, Design wszędzie.
Uwagi po konferencji w poznańskiej School of Form, „Kultura Liberalna” 2013, nr 5 [online], http://
kulturaliberalna.pl/2013/01/29/
zmyslony-design-wszedzie-uwagipo-konferencji-w-poznanskiejschool-of-form [dostęp: 13.02.2013].

Być może, formą działań projektowych, które mogłyby
wypełnić luki pomiędzy światem projektantów, przedsiębiorców i społeczeństwem, jest design spekulatywny. W ramach
tego ruchu, projektanci i architekci tworzą prototypy lub modele potencjalnych usług i produktów, na przykład budynków
lub układów urbanistycznych. Z jednej strony, obrazują one
perspektywy i możliwe skutki wykorzystania nowych technologii. Z drugiej zaś strony, odzwierciadlają nadchodzące trendy społeczne, dając odbiorcy punkt oparcia dla refleksji nad
przyszłością rozwoju naszej cywilizacji46. W takim ujęciu skuteczny design i architektura wciąż polegają na „robieniu właściwych rzeczy”, choć otwartym pytaniem pozostaje wciąż to,
co rozumiemy tutaj przez „właściwe”.
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KONTEKST

01.
We Will Work With You: Wellington
Media Collective, 1978–1998, red.
M. Derby, J. Rouse, I. Wedde, Victoria
University Press, Wellington 2013.

02.
V. Papanek, Dizajn dla realnego świata,
przeł. J. Holzman, Recto Verso, Łódź
2012.
03.
Tamże, s. 9.

„Working with, not for the clients” to motyw przewodni działalności nowozelandzkiej grupy projektowej Wellington Media
Collective, istniejącej przez dwadzieścia lat (1978–1998).
Członkowie grupy tworzyli plakaty — zarówno komercyjne,
jak i społecznie zaangażowane01. Idea współpracy projektantów z klientami nie była wówczas zbyt popularna, choć
wykiełkowała na przemianach demokratyzacyjnych, które
przyniosła rewolucja roku 1968. Projektanci z Wellington stawiali sobie za cel podnoszenie kwalifikacji i umiejętności swoich klientów, nie ograniczali się do wykonania zamówionego
przez nich zlecenia. Była to kluczowa zasada ich pracy — wyznaczała ona model pożądanych relacji między ludźmi oraz
uzasadniała samo istnienie kolektywu. Współcześnie koncepcja tak rozumianej współpracy przeżywa renesans i jest
popularna w wielu dziedzinach, jednak wówczas należała
do rzadkości. Zbliżone idee głosił na początku lat 70. projektant i pedagog Victor Papanek. W książce Dizajn dla realnego świata podjął on pionierską próbę wyartykułowania ważnych problemów społecznych, politycznych i ekonomicznych,
bezpośrednio wiążących się z praktyką projektową, a także
zwracał uwagę na szereg innych problemów, jakie powstawały za sprawą działalności projektantów02. „Istnieją, co prawda, dziedziny działalności bardziej szkodliwe niż wzornictwo
przemysłowe, ale jest ich bardzo niewiele”03: słynna maksyma Papanka dobitnie wskazywała na wyczerpywanie się tej
formuły, w jakiej dizajn funkcjonował od rewolucji przemysłowej, aż po II połowę XX wieku. Zapowiadała ona również
swoisty „zwrot społeczny” w dizajnie oraz zmianę słownika,
przy pomocy którego opisywano wartości, zasady i skutki
projektowania. Trend „społeczny” w projektowaniu rozwijał
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04.
Warto wspomnieć o historycznych korzeniach demokratyzacji praktyki projektowej, która miała miejsce w Skandynawii w latach 70. XX wieku — w momencie gdy do tamtejszych środowisk
pracy zaczęto wprowadzać nowe
technologie. Ówczesnym związkom
zawodowym zależało na demokratyzacji procesu projektowania technologii
i miejsc pracy. W efekcie, przedstawiciele związków współpracowali z kadrą
zarządzającą oraz projektantami. Pierwotny charakter tej współpracy został
określony przy pomocy terminu participatory design i wyznaczony przez
takie projekty, jak norweski NJMF,
szwedzki DEMOS i duński DUE. Więcej na ten temat — zob. odpowiednio:
K. Nygaard, The Iron and Metal Project.
Trade Union Participation, [w:] Computer Dividing Man and Work, red.
Å. Sandberg, Swedish Center for Working Life, Malmö 1979; P. Ehn, Å. Sandberg, Management Control and Wage
Earners’ Power, Prisma, Falköping 1979;
M. Kyng, L. Mathiassen, System Development and Trade Unions Activities,
[w:] Information Society for Richer, for
Poorer, red. N. Bjørn-Andersen, North-Holland Pub. Co., Amsterdam and
New York 1982. Powyższe informacje
podaję za: Design Dictionary. Perspectives on Design Terminology, red.
M. Erlhoff, T. Marshall, Birkhäuser, Berlin 2008, hasło: participatory design.

05.
Ch. Boltanski, C. Hatch, A. Jaar,
L. Magor, L. Moura, Camera Lucida,
Walter Phillips Gallery, Bannf 1991.
06.
Studio Orta, Nexus Architecture
Project [online], http://www.studioorta.com/artwork_list.php?fs=10
[dostęp: 08.07.2013].
07.
Superflex, Tenantspin [online], http://
www.tenantspin.org/what-we-do/
history [dostęp: 08.07.2013].

się pod wpływem dwóch czynników: demokratyzacji samej
praktyki dizajnu04 oraz coraz silniejszego, od wczesnych lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, flirtu dizajnerów ze sztuką i artystów z projektowaniem, wyrażającego się w działalności takich między innymi twórców, jak Alfredo Jaar05, Lucy
Orta06, Superflex07, Jeanne van Heeswijk08, Annika Eriksson09
czy Paweł Althamer10.

WSPÓŁPRACA, PARTYCYPACJA,
USPOŁECZNIENIE
Dizajn zorientowany na wartości społeczne i współczesne praktyki artystyczne operują nierzadko takimi samymi
pojęciami, wykorzystują zbliżone strategie twórcze i interwencyjne, używają podobnych narzędzi. Prowadzi to do zacierania się granic między tymi dyscyplinami — dają się one
odróżnić jedynie „na papierze”. Chciałabym wskazać kluczowe pojęcia, tak dla jednej, jak i drugiej praktyki, które tłumaczą, uzasadniają, a także wyznaczają kryteria skuteczności
projektów społeczno-artystycznych, wykorzystujących dizajn jako narzędzie zmiany. Są to: współpraca, partycypacja
i uspołecznienie. Wydaje mi się, że współczesna kariera tych
pojęć, a przynajmniej dwóch pierwszych, wiąże się z postępem
demokratyzacji. Jednocześnie są one próbą poradzenia sobie
z rosnącą złożonością świata i gęstością relacji społecznych,
w jakich funkcjonują dziś jednostki, grupy społeczne czy całe
zbiorowości. Mamy problemy ze zrozumieniem tej złożoności —
nie pojmujemy zasad funkcjonowania używanych przez
nas przedmiotów ani nie potrafimy wykorzystać w pełni

08.
D.B. Bordas, De Strip, [online], http://
www.publicspace.org/en/works/
d217-de-strip [dostęp: 08.07.2013].
09.
Do you want an audience? [online],
http://friezeartfairnyc.com/projects_
AnnikaEriksson04.html [dostęp:
08.07.2013].
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10.
Chodzi m.in. o projekt Bad Kids, zrealizowany przez artystę w 2004 roku,
w Bonnefanten Museum, Maastricht,
w trakcie jego retrospektywnej wystawy Pawel & Vincent.
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11.
Zob. M. Krajewski, Są w życiu rzeczy…
Szkice z socjologii przedmiotów,
Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
2013.

12.
R. Sennett, Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, przeł. J. Dzierzgowski, MUZA SA, Warszawa 2013, s. 8.

13.
M. Frąckowiak, L. Olszewski, M. Rosińska, Zamiast wstępu, [w:] Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, red.
tychże, Fundacja SPOT, Poznań 2011,
s. 11–14; M. Frąckowiak, hasło: kolaboratorium, [w:] Studio eksperyment.
Leksykon. Zbiór tekstów, red. B. Świątkowska, M. Roszkowska, Fundacja
Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 96–97.
14.
M. Frąckowiak, hasło: kolaboratorium,
[w:] Studio eksperyment. Leksykon.
Zbiór tekstów, dz. cyt., s. 96.

ich potencji11. We wstępie do książki Razem. Rytuały, zalety
i zasady współpracy, Richard Sennett definiuje kooperację
następująco:

Stanowi ona smar w maszynerii osiągania celów. Dzielenie
pracy z innymi pozwala nam rekompensować indywidualne
niedostatki. Współpraca zapisana jest w naszych genach,
lecz nie powinnyśmy brać jej za coś oczywistego. Trzeba ją
rozwijać i pogłębiać — zwłaszcza gdy mamy do czynienia
z ludźmi różniącymi się od nas samych. Wtedy bowiem staje się naprawdę niełatwym wyzwaniem12.

Z koncepcji Senneta płyną bardzo ważne wnioski dla
myślenia o skuteczności projektowania zmiany społecznej oraz
znaczenia współpracy dla wszystkich beneficjentów projektu.
Po pierwsze, współpracę i współdziałanie powinno się traktować jako umiejętności (skill), na wzór Arystotelesowskiego
techne, czyli jako sposoby wykonania czegoś dobrze i fachowo.
Współcześnie cecha ta wydaje się być tym ważniejsza, że —
jak podkreśla Sennett — bardzo często nie wiemy, czego
chcemy od innych, albo co inni mogliby chcieć od nas. Po drugie, warunkiem skutecznego współdziałania są kompetencje
dialogiczne, a więc umiejętność dobrego słuchania, taktowne
postępowanie, zarządzanie sportem, taktowne zachowanie.
Po trzecie, należy pamiętać o różnicy jako zalążku inspiracji
i fundamencie ludzkiej koegzystencji, a nie źródle niepewności i genezie strachu. Różnice — czy to polityczne, czy rasowe,
religijne, etyczne bądź seksualne — powinny być traktowane
jako bodziec do podważania zorientowanej na neutralność,
homogenicznej wizji świata i jednostki.
Bardzo dobrym metaforo-pojęciem, streszczającym
warunki współpracy, której celem ma być doprowadzenie do
zmiany społecznej, jest określenie „kolaboratorium”13, powstałe z połączenia angielskich odpowiedników słów „współpraca” oraz „laboratorium”, a zapożyczone z duńskiego dyskursu
o dizajnie. Wyraża ono przekonanie, że „jakikolwiek eksperyment, na którym zyskać mają uczestnicy życia społecznego,
nie może się obejść bez ich uwzględnienia nie tylko w roli beneficjentów, ale i partnerów w procesie badania oraz zmiany
społecznej”14. Co więcej, aktywna wymiana między ekspertami
i członkami danej społeczności ma służyć przede wszystkim
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15.
M. Rosińska, Ekspertyza codzienności
albo lekcja pokory. Rozmowa z Dawidem Wienerem, [w:] Kolaboratorium.
Zmiana i współdziałanie, dz. cyt.,
s. 195–196.

16.
M. Rosińska, Ludzie są kreatywni,
jeśli dać im do tego narzędzia. Rozmowa z Liz Sanders, [w:] Kolaboratorium.
Zmiana i współdziałanie, dz. cyt.,
s. 217–219.

17.
Co ciekawe, Richard Sennett przestrzega przed przyjmowaniem postawy „współczucia” wobec innych
i uwrażliwia na zagrożenie, jakie niesie
utożsamianie się z bólem innych osób.
Wypowiadane w takiej sytuacji słowa:
„rozumiem, co czujesz”, implikują całkowitą identyfikację z emocją czy też
sytuacją drugiej osoby. W istocie jednak taka identyfikacja jest nieosiągalna. W zamian Sennett proponuje praktykowanie postawy empatii, która, jego
zdaniem, pozwala obcować z innymi na
ich własnych prawach. Zob. R. Sennett,
Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, dz. cyt., s. 37-38.
18.
M. Frąckowiak, hasło: kolaboratorium,
[w:] Studio eksperyment. Leksykon.
Zbiór tekstów, dz. cyt., s. 97.

19.
Szerzej o partycypacji — zob. Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. J. Erbel, P. Sadura, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
2012.
20.
Zob. przypis nr 4.
21.
N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł.
Ł. Białkowski, MOCAK, Kraków 2012.

dotarciu do tych rodzajów oddolnie kształtującej się wiedzy,
które inaczej pozostałyby w ukryciu. Dawid Wiener nazywa
taką strategię „ekspertyzą codzienności”15. Jej wydobyciu —
w celu lepszego zaprojektowania zmiany społecznej — służą różne techniki badawcze, pozwalające analizować wiedzę
ucieleśnioną, zapisaną w nawykach i rutynach codzienności.
Idąc za Liz Sanders, pionierką badań dla dizajnu, która zauważa, że „wszyscy ludzie są kreatywni, jeśli dać im do tego
narzędzia”16, można powiedzieć, że skrzynka narzędziowa
„projektanta zmiany” nie jest gotowym, skończonym zestawem metod i technik, które w każdej sytuacji odpowiadałyby
na postawione pytania, weryfikowały hipotezy i efektywnie
dostarczały nowych informacji o badanych społecznościach.
Powinny raczej odgrywać rolę akuszerek translacji17, to znaczy narzędzi, dzięki którym uczynimy — a przynajmniej będziemy starali się uczynić — współpracę możliwą. Istotne
jest więc to, że „laboratorium” znajduje się za każdym razem
gdzie indziej i nie jest „pomieszczeniem”, w którym ekspert
pobiera „próbki”, by móc analizować prawidłowości życia
społecznego, lecz raczej miejscem, do którego „eksperci codzienności”, jakimi są członkowie danej społeczności, zapraszają profesjonalnego badacza. „Laboratorium” znajduje się
więc, na przykład, w szpitalu dziecięcym, pokoju dziennym,
domu seniora, lokalnym ośrodku kultury — „wszędzie tam,
gdzie zachodzą praktyki, przy których chcemy pomajstrować”18, i oferują wspólne doświadczenie uczestnictwa w lokalnym świecie społecznym. Co istotne, w punkcie wyjścia
nie da się przewidzieć wyników współpracy — projektując
dany eksperyment analityczny, powinniśmy dążyć jedynie
do uwzględnienia jak największej liczby osób oraz czynników nie-ludzkich, związanych z danym zjawiskiem, procesem czy problemem.
Równie ważnym kontekstem teoretycznym dla projektowania zmiany społecznej oraz przeprowadzania jej wspólnie z jej potencjalnymi beneficjentami jest „zwrot partycypacyjny”19 w dizajnie, który rozpoczął się w latach 70. XX wieku20 w krajach skandynawskich. Nie sposób nie wspomnieć
też o inspiracjach płynących z pola sztuki, przede wszystkim
zaś o „estetyce relacyjnej”, zaproponowanej przez Nicolasa
Bourriauda, a opisującej przesuwanie się akcentu w praktykach artystycznych z wytwarzania obiektów na kształtowanie relacji międzyludzkich21. Z punktu widzenia dizajnu istotne jest to, że koncepcja francuskiego teoretyka i krytyka
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22.
B. Latour, Splatając na nowo to, co
społeczne. Wprowadzenie do teorii
aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.
23.
Afordancje to wszystkie „oferty”,
w których zapisane są możliwe skrypty działania, przesyłane nam przez
otoczenie i znajdujące się w nim
przedmioty. Zob. J.J. Gibson, The
Theory of Affordances, [w:] Perceiving,
Acting, and Knowing: Toward an Ecological Psychology, red. R. Shaw,
J. Bransford, Lawrence Erlbaum, Philadelphia 1977, s. 127-143 oraz A. Klawiter,
Jak rozpoznajemy narzędzia, http://
www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/
narzedzia.pdf [dostęp: 10.07.2013].
24.
M. Krajewski, Sztuka publiczna —
od „zagęszczania dyskusji” do „zagęszczania jednostek”, [w:] Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie,
dz. cyt., s. 23–28.

25.
Myślę, że w tym kontekście inspirująca może być również postawa artystki, fotografki Wendy Ewald, która
w swojej praktyce i realizowanych projektach wykorzystuje fotografię jako
narzędzie budowania podmiotowości,
a jednocześnie z dystansem podchodzi do samego pojęcia upodmiotowienia: „Aparat […] stanowi bardzo proste, ale przy tym skuteczne narzędzie
upodmiotowienia, mimo że nienawidzę tego słowa, ponieważ ludzie mają
już podmiotowość” — zob. M. Rosińska, Fotografia jako ekspozycja podmiotowości. Rozmowa z Wendy Ewald,
[w:] Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, dz. cyt., s. 51–52.
26.
T. Brown, Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, przeł.
M. Höffner, Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydawnictwo
Libron, Wrocław 2013.

sztuki dowartościowuje samo środowisko pracy, jego materialność22 oraz afordancje23 znajdujących się w nim rzeczy, które traktowane są przez artystów, a także animatorów kultury
i badaczy z różnych dyscyplin, jako ważni aktanci społeczni,
współtworzący, obok aktorów ludzkich, kształt i sens tego, co
powstaje w procesie współpracy. Ogólną zasadą, przyświecającą współpracy, powinno być również zastąpienie kultury eksperckiej przez kulturę partycypacji i zaangażowanie
w proces projektowania zmian społecznych użytkowników
lokalnych światów społecznych, wraz ze skomplikowaną siecią codziennych interakcji oraz szerszych praktyk, które codzienność wytwarzają.
Trzecim istotnym pojęciem jest „uspołecznianie”, rozumiane jako „czynienie czegoś (jednostki, przedmiotu, fragmentu miasta, krajobrazu) aktywnym elementem relacji społecznych”24. Pojęcie to przesuwa nieco akcent z warunków
współpracy na jej efekty. „Zagęszczanie jednostek”, o którym pisze Marek Krajewski, wydaje się być terminem, który
oferuje bardziej demokratyczny wymiar urzeczywistniania
się relacji między ekspertami a nie-ekspertami, animatorami a animowanymi, badaczami a badanymi, projektującymi
zmianę społeczną a jej beneficjentami itd. Zachęca również
do myślenia o działaniach animacyjnych nie w kategoriach
koniecznej aktywizacji, emancypacji czy upodmiotowienia
ludzi25, ale raczej w kategoriach akceptowania i wspomagania
oddolnych, pełnoprawnych i wartościowych form działania,
praktykowanych już przez ludzi. W tym sensie skuteczność
prowadzonych działań zależy od umiejętności wykorzystania
tego, co zastaje się na miejscu — katalizowania praktyk, przy
pomocy których lokalne społeczności same oddolnie tworzą
uporządkowany i sensowny świat społeczny.

MODELE PROJEKTOWANIA RELACJI
SPOŁECZNYCH: DESIGN THINKING
I INNOWACJA SIECI RELACJI
Sztandarowym przykładem praktycznego wykorzystania design thinking26, w celu rozwiązania problemów społecznych, jest inicjatywa Dott 07, podjęta przez brytyjskie centrum dizajnu Design Council. W jej ramach, w Anglii, w regionie
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27.
Wybór tego konkretnego miejsca był
również podyktowany kontekstem historycznym, niegdyś bowiem region
ten stał się katalizatorem rewolucji
przemysłowej, która zdefiniowała nowoczesny sposób życia.

28.
Ślad ekologiczny to szacunkowa ilość
hektarów powierzchni lądu i morza
niezbędnych do rekompensaty strat
ekologicznych, jakie powstają wskutek
ludzkiej konsumpcji i generowanych
przez nią odpadów. Ślad węglowy jest
rodzajem śladu ekologicznego, stanowi całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wyprodukowanych przez
daną instytucję, osobę itp.

North East, odbył się w 2007 roku cykl projektów, których celem stała się odbudowa i rozwój lokalnych wspólnot w oparciu
o zasady zrównoważonego rozwoju poprzez realizację kilkunastu mniejszych inicjatyw. Projekty dotyczyły przeobrażeń
w takich sferach, jak energia, szkoła, zdrowie, jedzenie i transport, a bazowały przede wszystkim na wyszukiwaniu i katalizowaniu istniejących już, oddolnych inicjatyw mieszkańców. Co
więcej, program Dott Cornwall 07 miał pokazywać, że dizajn
jest skutecznym narzędziem poprawy jakości życia. Miał też
podejmować wyzwanie stawiane projektowaniu w XXI wieku, a wyrażające się w haśle less stuff, more people: chodzi
o przekonanie, iż współczesny dizajn nie może ograniczać się
do sfery projektowania przedmiotów, lecz musi się przesuwać
w obszar projektowania nowych usług, a także proponować
innowacyjne rozwiązania społeczne w polu praktyki i rutyny
życia codziennego. Region północno-wschodniej Anglii27stał
się więc przestrzenią swoistego „żywego laboratorium”, w którym mieszkańcy i eksperci, profesjonaliści i amatorzy mieli
okazję się spotkać oraz wymienić doświadczeniami.
Czego dotyczyły poszczególne projekty, zrealizowane
w ramach Dott 07? W sumie, było to osiem różnych przedsięwzięć, którym przyświecał ogólny cel poprawy jakości życia w wymienionych wyżej obszarach. Jedno z nich, o tytule
Alzheimer 100, obejmowało działania polepszające jakość
doświadczenia codzienności przez osoby, które cierpią na
demencję, a także pomagające ich rodzinom i opiekunom.
Projektanci współpracujący z agencją thinkpublic zaproponowali, w oparciu o wcześniejsze badania, szereg rozwiązań,
począwszy od stworzenia systemu wsparcia dla opiekunów
chorych osób, przez stworzenie i otwarcie kawiarni, która miała być miejscem spotkań i wspólnej zabawy osób dotkniętych
chorobą, a skończywszy na realizacji specjalnie zaprojektowanego ogrodu z zestawem tematycznych „ścieżek-wędrówek”.
Celem inicjatywy Eco Design Challenge było z kolei
podjęcie działań, które doprowadziłyby do polepszenia rozwiązań ekologicznych, stosowanych w najbliższej okolicy.
Wspólnie z szesnastoma tysiącami uczniów w całym regionie
objętym projektem projektanci zastanawiali się nad potencjałem nowych technologii oraz wykorzystaniem ich w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Uczniowie mieli znaleźć
odpowiedź na dwa pytania: „jak wysoki jest ślad ekologiczny
i węglowy Twojej szkoły?”28 oraz „jakie kroki można podjąć,
S — 144

Dizajn — stosowana sztuka społeczna?

29.
Zrealizowano między innymi takie inicjatywy: Carbon Detectives’ Kit, dostępny interenetowo kalkulator, pozwalający wszystkim szkołom w Anglii
na obliczenie pozostawianego przez
nie śladu węglowego — zob. www.
carbondetectives.org.uk [dostęp:
05.07.2013]; Carbon Control, kalkulator śladu węglowego, który został
przygotowany we współpracy z Tesco oraz rozpowszechniony w ramach
trzytygodniowego konkursu dla szkół
z całej Anglii — zob. www.rsacarbon
limited.org [dostęp: 05.07.2013];
Sustainable School Self-Evaluation
Kit, narzędzie służące szkołom do
autoewaluacji pod względem ekologii — zob. www.teachernet.gov.uk/
sustainableschools/tools [dostęp:
05.07.2013].
30.
J. Thackara, Wouldn’t It be Great If...
Designs of The Time Manual, Design
Council, London 2007, s. 56.

aby go zredukować?”. Byli zachęcani do wykorzystywania
własnej kreatywności przy przeprojektowywaniu poszczególnych elementów systemu i dzięki temu mogli przyjrzeć się,
jak dane pomysły wpływają na całościową proekologiczną reorientację praktyk w obrębie szkoły. Działania uczniów były
monitorowane przez rok. Polegały one między innymi na obserwowaniu poziomu zużycia wody, sposobu gospodarowania odpadami i śmieciami, sposobów dotarcia do szkoły oraz
pochodzenia produktów spożywczych, które są dostępne
w szkole. Ta faza intensywnej obserwacji i „pomiarów”, które uczniowie zapisywali w specjalnie do tego celu zaprojektowanym arkuszu, umożliwiła im przyjrzenie się szkole jako
całościowemu systemowi, którego działanie można usprawnić. Następnie, dane te posłużyły do stworzenia briefu, który
stał się podstawą działań projektowych. Co istotne, na tym
etapie uczniowie współpracowali już z projektantami, którzy
pomagali im zrozumieć oraz zinterpretować zebrane dane,
a także oferowali wsparcie przy rozwijaniu zgłaszanych przez
nich pomysłów rozwiązań projektowych. Ostatecznie, pomysły te zaprezentowano na ekspozycji The Factory of Projects,
pokazywanej w ramach festiwalu Dott 07. Najlepszym pomysłom oraz szkołom, w których się one zrodziły, zostały
przyznane nagrody Eco Design Challenge Awards. Dalsza
realizacja uczniowskich pomysłów i inicjatyw była możliwa
dzięki zawiązaniu się formalnych partnerstw i przekuciu ich
w działania instytucjonalne29. Jednym z ważniejszych, a przy
tym niezamierzonych efektów (także edukacyjnych) programu Eco Design Challenge była zmiana podmiotu i kierunku
inicjowania zmiany. Niektórzy spośród biorących w nim udział
„uczniów-ekowojowników”, próbowali zainteresować swoimi
pomysłami świat biznesu. Dla obu stron była to nowa sytuacja: dorośli mogli się czegoś nauczyć od trzynastoletnich
eko-entuzjastów, ci zaś poznawać reguły świata biznesu30.
Podobny wydźwięk miał projekt Low Carb Lane, którego uczestnicy chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie, czy
możliwe jest prowadzenie bardziej oszczędnego i redukującego zużycie energii stylu życia, szczególnie w przypadku
osób o niskich i najniższych dochodach. Innym przedsięwzięciem było Our New School — współpraca projektantów oraz
uczniów, nauczycieli i członków lokalnej społeczności przy
tworzeniu briefu, który miał następnie posłużyć architektom do przygotowania projektu nowego obiektu szkolnego,
wyposażonego w przestrzenie dla różnych form nauczania
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i uwzględniającego potrzebę integracji z lokalną społecznością. Z kolei w mieście Middlesbrough dizajnerzy wspierali
koordynację tysiąca osób zaangażowanych w projekt Urban
Farming, poświęcony miejskim formom lokalnego wytwarzania żywności.

31.
Tamże, s. 20.

Celem projektu Move Me: no car… no problem! była diagnoza sytuacji związanej z niewykorzystanym potencjałem infrastruktury transportowej w wiosce Scremerston, położonej
w hrabstwie Northumberland. Również i w tym wypadku działania skupiły się wokół lokalnej szkoły i jej uczniów. Rozpoczęły
się od rekonesansu, który przeprowadzili badacze i projektanci z firmy konsultingowej live|work, zajmującej się projektowaniem innowacyjnych usług. Był to rodzaj ankiety rozdanej
uczestnikom projektu, a składającej się z następujących zadań:
„Ja i moja rodzina — opowiedz nam o sobie i osobach, z którymi mieszkasz”, „Lubię chodzić… — opowiedz nam o miejscach,
które lubisz odwiedzać po szkole”, oraz „Przeprowadź wywiad
ze swoim rodzicem — wypytaj go bardzo dokładnie o podróże”.
Zebrane odpowiedzi pokazały następujące fakty: po pierwsze, większość uczniów jest dowożona do szkoły samochodami, ponieważ autobus nie dociera do ich okolicy lub mieszkają
zbyt daleko; po drugie, ponad połowa rodziców nigdy nie oferuje transportu do szkoły dzieciom z innych rodzin; po trzecie,
przeważająca część rodziców, którzy nigdy nie podwożą dzieci
z innych rodzin, rozważyłaby taką możliwość31. Ankieta pokazała też, że w okolicy brakowało stałych, odpowiednio częstych
połączeń autobusowych, a sam rozkład jazdy transportu publicznego był wysoce nieczytelny. Z autobusu szkolnego można
było korzystać w sposób ograniczony, wskutek czego jedyną
realną alternatywą były bardzo drogie przejazdy taksówkami.
Zebrane informacje posłużyły firmie live|work do zaprojektowania rozwiązań, które nie wymagałaby wprowadzania w obieg
dodatkowych pojazdów. Doszło do spotkania z lokalną społecznością, w trakcie którego konsultowano pomysły projektantów i proszono mieszkańców o przedstawienie własnych
propozycji rozwiązania problemu. Wszystko to pozwoliło na
ulepszenie istniejącej sieci usług autobusowych. Arriva, lokalny przewoźnik, we współpracy z live|work oraz mieszkańcami,
przygotował nowy, przyjazny dla użytkowników rozkład jazdy.
Ponadto, stworzono manual dla potencjalnych dostawców
usług transportowych, który zawierał papierowe prototypy —
„narzędzia”, pozwalające im na zwiększenie dostępności swoich usług. Istniała już internetowa strona Northumberland
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32.
Pierwotny adres strony: www.north
umberlandcarshare.com. Obecnie
dostępna jest pod adresem: https://
northumberland.liftshare.com
[dostęp: 13.07.2013].

33.
Design Silesia [online], http://www.
design-silesia.pl/o-projekcie-3
[dostęp: 13.07.2013].

Car Share32, umożliwiająca korzystanie z usługi wspólnego
użytkowania samochodów — system analogowy stworzony
przez live|work był jej dopełnieniem, miał bowiem doprowadzić do zwiększenia liczby osób korzystających z tego zasobu.
Zespół odpowiedzialny za projekt Move me rozdystrybuował
też poradnik dotyczący współużytkowania pojazdów wśród
liderów społeczności lokalnych. Przetestowano go w grupie
około dwustu osób, we współpracy z biorącymi udział w projekcie szkołami oraz lokalnymi centrami edukacji. Wyniki badań, jakie przeprowadzili uczniowie, zostały zaprezentowane
mieszkańcom w postaci wykonanych przez dzieci plakatów.
Przedstawiały one zalety wspólnego użytkowania samochodów, jeżdżenia na rowerze oraz korzystania z dostępnych
w transporcie publicznym autobusów.
W kontekście polskim, analogiczna próba systemowego zaadaptowania design thinking została podjęta w projekcie Design Silesia. Jego liderem jest Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, współdziałający z czterema partnerami: Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, instytucją kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Politechniką
Śląską w Gliwicach oraz Zamkiem Cieszyn. Inicjatywa ma
wcielać w życie następujący sposób rozumienia dizajnu: jest
to „sposób rozwiązywania problemów i znajdowania najlepszych rozwiązań, nastawionych na różnorodnych użytkowników. Design może pozytywnie wpływać na przemianę jakości
przestrzeni publicznej i usług, wpływać na wzrost innowacyjności regionu i odpowiadać na oczekiwania społeczne”33. Co
więcej, celem projektu Design Sielsia jest animowanie w województwie śląskim sieci współpracy pomiędzy projektantami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
środowiskiem akademickim oraz przedsiębiorcami.
Najbardziej znanym przedsięwzięciem, realizowanym
pod egidą Design Sielsia, jest Design w terenie! Jego celem
jest poprawa jakości przestrzeni publicznej. Powstaje pod
okiem profesjonalistów, we współpracy z mieszkańcami danej gminy. W latach 2011–2012 jednym z miejsc, jakie odwiedził zespół projektantów, był Mstów. Proces realizacji projektu
rozpoczęły tam siedmiodniowe warsztaty, prowadzone przez
Agnieszkę Szóstek oraz Michała Stangela. Ich głównym zadaniem było włączenie mieszkańców w projektowanie przestrzeni publicznej poprzez otwarte wykłady, rozmowy i ankiety.
Następnie zespół projektantów rozpoczął pracę nad diagnozą
S — 147

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

gminy Mstów z perspektywy jej mieszkańców. W tym celu
przeprowadzano z lokalną społecznością wywiady. Zebrane
dane poddano analizie i podczas warsztatów w grupach stworzono dwie — negatywną i pozytywną — wizje prognostyczne
gminy Mstów w roku 2026, biorąc pod uwagę takie czynniki,
jak: mieszkańcy i jakość życia, turystyka i rekreacja, wizerunek i tożsamość, gospodarka i kultura. Kolejnym etapem było
wypracowanie, wspólnie z mieszkańcami, spójnego projektu
przemian przestrzeni publicznej Mstowa. Zgłoszono i rozwinięto trzy konkretne koncepcje: stworzenie szlaku turystycznego, prowadzącego przez najciekawsze miejsca w gminie
(szlak miał również stać się punktem wyjścia do stworzenia
identyfikacji wizualnej gminy, inspirowanej układającymi
się w kształcie litery „M” atrakcjami turystycznymi), zagospodarowanie zabytkowych mstowskich stodół na ekohotele, a także animacja działań w Gminnym Ośrodku Kultury.
Realizacja pierwszej koncepcji wymagałaby, jak się okazało, wcześniejszej poprawy infrastruktury komunikacyjnej
gminy. Z kolei idea stworzenia ekohoteli zakładała nie tylko
przygotowanie oferty miejsc noclegowych, wpisujących się
w zrównoważony styl życia, ale również zaaranżowanie przestrzeni, w której można by spędzać czas wolny. Komentarze
i sugestie mieszkańców skłoniły, ostatecznie, projektantów
do połączenia obu tych koncepcji. Trzecia koncepcja obejmowała aktywizację społeczną mieszkańców poprzez utworzenie lokalnej biblioteki i połączonej z nią czytelni, których
zbiory — w dalszej perspektywie — miały być również udostępnione w przestrzeni rynku miasta. Czytelnia miałaby powstać dzięki zaangażowaniu samych mieszkańców, a na jej
wyposażenie miały się złożyć ofiarowane przez nich meble,
zbędne już w domach. Długofalowym efektem tych działań
byłaby przemiana czytelni w kawiarenkę z wolnym dostępem do książek. Podsumowaniem Designu w terenie! były,
przygotowane przez zespół projektantów, plansze ekspozycyjne, umieszczone w przestrzeni publicznej miasta — były
one platformami komunikowania wypracowanych pomysłów
oraz zaczynem zmian, które mają być wprowadzane w życie
we współpracy z partnerami instytucjonalnymi, inwestorami i władzami miasta.
Nieco odmiennym, ciekawym poznawczo modelem
projektowania innowacji społecznych jest DAIM (The Design
Anthropological Innovation Model). Powstał on w ramach
projektu, którego celem było przeprojektowanie sposobu
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gospodarowania odpadami w Kopenhadze. Co istotne, problem „śmieciowy” zdefiniowany został tam jako problem społeczny o szerokim zasięgu. Liderem całego przedsięwzięcia
stała się Danish Design School, działająca w partnerstwie
z Mads Clausen Instituett, trzema duńskimi firmami konsultingowymi dla dizajnu 1508, 3PART , Arkitema oraz kilkoma
firmami międzynarodowymi, jak MakeTools, SWECO FFNS
i Ergonomidesign. Projekt realizowano wspólnie z duńską
spalarnią odpadów, przedsiębiorstwem Vestforbrænding,
lokalnym biznesem i mieszkańcami miasta.

34.
T. Binder, Laboratorium (współ)projektowania: eksperymentowanie
z rozwiązaniami przyszłości. Szkoła
designu w poszukiwaniu nowych form
uczestnictwa, [w:] Kolaboratorium.
Zmiana i współdziałanie, dz. cyt.,
s. 203-209.
35.
J. Halse, Manifesto/Introduction, [w:]
Rehearsing the Future, red. J. Halse,
E. Brandt, B. Clark, T. Binder, The
Danish Design School Press, Copenhagen 2010, s. 12–17.
36.
Tamże, s. 17.

Proces przeprojektowywania gospodarki odpadami
opierał się na przekonaniu, że problem projektowy nie powinien być odgórnie zdefiniowany — jego definicja powinna
zostać wypracowana w samym procesie realizacji zadania
projektowego. Dlatego też od początku zakładano, że istotnym elementem praktyki projektowej będą badania etnograficzne, które umożliwiłyby przesunięcie akcentu z rozwiązań
technicznych, stosowanych w dizajnie (na przykład ograniczenia się do wizualnego zaaranżowania prezentowanych
informacji), na społeczno-kulturowy kontekst praktyki gospodarowania odpadami, a także próbę odpowiedzi na pytanie o to, jak ludzie w codziennych sytuacjach „zarządzają”
śmieciami i jaką rolę odgrywa w tej praktyce aspekt technologiczny, materialny czy ekonomiczny. W tym celu stworzono
swoiste „laboratorium współprojektowania”34. Zespół składający się z badaczy, projektantów, konsultantów, operatorów
systemu zarządzania śmieciami oraz jego użytkowników odgrywał tam w trakcie warsztatów scenariusze przyszłości35
oraz realizował mniejsze projekty. Bardzo istotna — w kontekście eksplorowania warunków skuteczności — okazała
się właśnie koncepcja odgrywania scenariuszy przyszłości,
która unieważniła tradycyjny sposób myślenia o procesie
projektowym jako mającym swój właściwy początek i przewidywalny w rezultatach koniec. Zespół zdecydował się raczej na testowanie relacji, powiązań oraz praktyk, wyłaniających się w konsekwencji pojawienia się nowego artefaktu36.
Laboratorium współprojektowania oraz prowadzone w jego
ramach eksperymentalne badania pokazały, że cały system
gospodarowania odpadami stanowił gęstą i złożoną sieć relacji, która łączy interesariuszy reprezentujących różne sposoby myślenia, światopoglądy i praktyki. Warsztaty służyły
przede wszystkim przetestowaniu nowych form relacji pomiędzy nimi.
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37.
T. Binder, Laboratorium (współ)projektowania: eksperymentowanie z rozwiązaniami przyszłości. Szkoła designu w poszukiwaniu nowych form
uczestnictwa, dz. cyt., s. 208.

38.
Tamże.

39.
Tamże.

40.
Tamże.

Thomas Binder, jeden z badaczy uczestniczących
w projekcie DAIM , zwraca uwagę, że „z perspektywy samego laboratorium spotkanie interesariuszy można zdefiniować
jako praktykę performatywną, zbudowaną wokół pytania «co,
jeśli?» i kierującą się trzema zasadami”37. Pierwsza z nich opiera się na założeniu, że skuteczne badanie możliwe jest dzięki
wykorzystaniu metod i technik uczestniczących — w projekcie poświęconym „zarządzaniu śmieciami”, biorący w badaniu przedstawiciele różnych środowisk przede wszystkim testowali sposób powstawania nowych rzeczy oraz zajmowali
się rekonstruowaniem ich wzajemnych powiązań i zależności
w sieci. Drugą zasadą jest zrównoważona partycypacja: „laboratorium projektowania nie zajmuje się kolekcjonowaniem
pomysłów i zbieraniem informacji, lecz pozwala na spotkanie ludzi, którzy — wnosząc swoje doświadczenia — wspólnie odgrywają możliwą przyszłość”38 . Po trzecie wreszcie,
w całym procesie obowiązuje reguła generatywnego prototypowania (generative prototyping). Oznacza to, że dogłębne zrozumienie jakiegoś problemu jest możliwe jedynie wtedy, gdy uczestnicy procesu projektowego sprawdzą poczynione przez siebie obserwacje w praktyce, materializując je
i czyniąc uchwytnymi w postaci modeli39. Co zatem udało się
wypracować w duńskim „laboratorium (współ)projektowania”? „W pracy nad projektem poświęconym gospodarce odpadami, skutkiem pracy laboratorium nie były wynalazki czy
innowacje w tradycyjnym sensie, nie ukierunkowywało ono
ani kreatywności, ani ideacji. Laboratorium wykorzystało za
to i wytworzyło nowy model relacji, który umożliwił uczestnikom spojrzenie na istniejące praktyki i rozwiązania w nowym świetle. Rezultatem prób nie było ujawnienie potencjału,
a urzeczywistnienie możliwości. To, co możliwe, jawi się w tym
przypadku nie jako to, co wyobrażone, ale jako rzeczywistość
w procesie stwarzania (reality in the making)”40.

DYLEMATY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH
DIZAJN PARTYCYPACYJNY
Wiele dylematów w „projektowaniu zmian” rodzi sam
zakładany sposób ich urzeczywistniania, czyli oparcie się
na procesie i zakotwiczenie w nim warunków skuteczności.
Otwiera to bowiem perspektywę, w ramach której trudno jest
wypracować jasne i czytelne kryteria oceny finalnego efektu
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41.
M. Rosińska, Realizacja jako przestrzeń emancypacji. Z An van
Dienderen o kolektywnym wideofilmowaniu, [w:] Kolaboratorium. Zmiana
i współdziałanie, dz. cyt., s. 61–63.

42.
B. Kazimierczak, M. Nowak, S. Palicki, D. Pazder, Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce,
Wydawnictwo Naukowe Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu
Adama Mickiewicza, Poznań 2011.
43.
J. Erbel, M. Żakowska, Obiekty relacyjne w przestrzeniach publicznych, [w:]
Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie, dz. cyt., s. 159.

działań. Perspektywa ta prowadzi bowiem do myślenia w kategoriach „mikroewaluacji sytuacji i wydarzeń”, nie zaś „audytu planu”, realizowanego od początku do końca w oparciu
o przyjęte z góry kryteria. To swoiste „odmechanizowanie” —
zresztą jak najbardziej słuszne — łatwo więc może przeistoczyć się w fetyszyzację samego procesu, pozbawioną pomysłu na to, jak wytwarzać się będzie logikę wydarzeń i animować sytuacje. Przykładem, który ilustruje tego rodzaju dylemat, jest proces produkcji filmu The March, the Burden, the
Desert, the Boredom, the Anger, realizowanego przez kilka
lat, w specyficznym kontekście społecznym, przez belgijską
artystkę Els Dietvorst. Zaprosiła ona uczestników projektu
do kolektywnego filmowania, przesuwając, kładąc nacisk
nie na rezultaty współpracy, ale na sam jej proces — na zachodzące w nim interakcje, wytwarzającą się z nich energię
i rodzące się międzyludzkie więzi. Te momenty niezwykle intensywnej obecności w procesie możliwe były również dzięki
świadomemu i nieco przewrotnemu budowaniu nierówności
(profesjonaliści-operatorzy, amatorzy-aktorzy) i rozgrywaniu
powstających w ich efekcie konfliktów41. Przywołany przykład
streszcza podstawowe napięcia, powstające na skutek ambiwalencji samego procesu urzeczywistniania zmian społecznych w tego rodzaju projektach. Pokazuje, że animator-artysta za każdym razem wchodzi w swoisty „faustowski pakt”,
godząc się na niedomknięcie i nieprzewidywalność procesu
współpracy, a czasem wręcz na karykaturę pierwotnych założeń projektu (np. pogłębienie marginalizacji osób wykluczonych, egzotyzację obcości itp.).
Innym ważnym źródłem dylematów jest fakt, że „projektowanie zmian” może być źródłem kulturowej kolonizacji,
która polega na utrwalaniu nierówności, powielaniu stereotypów czy też utwierdzaniu wykluczonych osób w przekonaniu
o ich nieadekwatności i egzystencji na peryferiach życia społecznego. Taki pośredni efekt miała interwencja artystyczno-aktywistyczna Remiks Śródki, przeprowadzona przez
Martę Żakowską i Joannę Erbel w ramach programu „Nowe
Sytuacje”, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
Malta w 2011 roku. Wpisywała się ona w szersze procesy rewitalizacji poznańskiej Śródki, realizowanej przez Urząd Miasta
w Poznaniu42. Jej punktem wyjścia była chęć ożywienia przestrzeni publicznej w tej niewielkiej dzielnicy, a także pogłębienie wiedzy na temat potrzeb jej mieszkańców43. Animatorki
zaplanowały i przeprowadziły wiele działań — między innymi
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44.
A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.

45.
M. Krajewski, Sztuka publiczna —
od „zagęszczania dyskusji” do „zagęszczania jednostek”, dz. cyt.,
s. 27-28.

zapoczątkowały proces przemiany starych, zbędnych mebli
domowych w ruchome, odporne na wpływ czynników atmosferycznych „meble miejskie”, jak również przemieniły pusty
lokal po sklepie w miejsce spotkań. Wraz z ich odejściem,
zmiany te nie były jednak przez mieszkańców podtrzymane
i kontynuowane. Być może więc, w tym wypadku zabrakło
konsekwencji w podążaniu za „wyobraźnią antropologiczną44”, objawiającą się w odkrywaniu tego, co zastane na miejscu, identyfikowaniu obecności istniejących tam struktur samoorganizacji, relacji wzajemności i mechanizmów wymiany,
a także lokalnych polityk, napięć i konfliktów. Potencjał dekolonizacyjny objawiłby się w tym przypadku również w większej
pracy nad utrwaleniem wypracowanych „narzędzi” zmiany
w animowanej wspólnocie, a więc w zaprojektowaniu dalszego, samoczynnego dziania się projektu po jego formalnym
zakończeniu.
Na zakończenie, chciałabym — po pierwsze — zauważyć, że opisywane modele przeprojektowywania relacji międzyludzkich i urzeczywistniania zmian społecznych przy wykorzystaniu dizajnu (a także szerzej — założenia o sprawczości aktorów nie-ludzkich) opierają się dziś na coraz większej
popularności dizajnu oraz wynikającej z niej wiary, że współcześni projektanci dysponują skutecznymi narzędziami rozwiązywania problemów społecznych. Tym nadziejom towarzyszy daleko idące rozczarowanie brakiem oczekiwanych
rezultatów interwencyjnych projektów społeczno-artystycznych. Marek Krajewski zwraca jednak uwagę, że podstawowym problemem nie są same te projekty, lecz nadmierne
oczekiwania, jakie wobec nich żywimy. W konsekwencji, nie
potrafimy należycie docenić realnych efektów, które niosą ze
sobą działania prowokowane tego rodzaju interwencjami45 .
Krajewski podkreśla tu wagę mikroprzesunięć w systemach
wartości, które mogą nastąpić w rezultacie spotkania i współpracy przedstawicieli różnych światów.
A zatem, po drugie — trudno jest mówić o jednoznacznie określonych, stałych warunkach „skuteczności” urzeczywistniania zmian społecznych w sytuacji, gdy nie dysponujemy odpowiednimi narzędziami ewaluacji. Co więcej,
warunkiem uzyskania finansowania projektu ze środków publicznych jest dzisiaj często wskazanie „wymiernych efektów
działań”, które nie są i z oczywistych względów nie mogą być
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dostępne w momencie tworzenia wniosku o grant. Jest to
więc również problem instytucjonalnego „uprojektowienia”
zmiany społecznej.
Wreszcie, po trzecie — warto pamiętać o zagrożeniu
romantyzacją partycypacji, o fetyszyzowaniu samego uczestnictwa i traktowaniu tej formy zaangażowania jako najbardziej
skutecznej w procesie urzeczywistniania zmiany społecznej.
W praktyce, bardzo rzadko udaje się wysłuchać wszystkich
argumentów, wziąć pod uwagę potrzeby wszystkich uczestników i przełożyć je na działanie itd. Zjawisko fetyszyzacji samego procesu można również zilustrować przykładem popularności design thinking. Choć metoda ta jest traktowana jako
narzędzie pozwalające na wypracowanie kreatywnego i niestandardowego rozwiązania danego problemu, to w istocie
bardzo często prowadzi ona do absolutyzacji i estetyzacji samego procesu współpracy, bycia razem, wspólnej zabawy itd.
Warto więc, jak sądzę, pamiętać, że opisywane przedsięwzięcia stanowią przykłady tak zwanych „dobrych praktyk”, ale nie są uniwersalnym przepisem na to, jak w procesie
współpracy i partycypacji urzeczywistnić zmianę społeczną.
W tego rodzaju działaniach równie ważny, co same kreatywne narzędzia jej urzeczywistniania, jest projektant-animator,
który będzie potrafił zaproponować twórczy scenariusz eksperymentowania z nimi.
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Dizajn — stosowana sztuka społeczna?

01.
Apple, głównie poprzez działania
Jony Ive’a, wiceprezesa firmy odpowiedzialnego za dizajn, jest znamiennym przykładem komercyjnych strategii wykorzystania dizajnu w kreowaniu potrzeb oraz pewnej szczególnej retoryki i estetyki, towarzyszącej
reklamom — czy raczej trailerom —
promującym produkty koncernu. Reklamy te doczekały się już nawet swoich parodii. Zob. reklamę modelu Iphone’a 5S: http://www.youtube.com/
watch?v=wGCetsl-srk [dostęp:
11.09.2013] oraz jej parodię: http://
www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=1sIWez9H
AbA [dostęp: 09.09.2013].

Wyczerpującą narrację o historii kultury XX wieku można
stworzyć, odwołując się do trzech mediów: filmu, muzyki rockowej i wzornictwa przemysłowego. Choć wszystkie te dziedziny zajmują szczególne miejsce w historii ubiegłego wieku,
to chciałbym się tutaj skupić wyłącznie na dizajnie, którego
historia, zarówno w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym, jest nieodłącznie związana z historią kultury ubiegłego
stulecia. Od pierwszych wystaw światowych oraz utopijnych
projektów futurystów czy konstruktywistów, przez powojenny boom gospodarczy w Europie Zachodniej i Stanach
Zjednoczonych, takie przełomowe obiekty, jak zmywarka do
naczyń i pojemniki Tupperware, aż po koniec stulecia, i telefon komórkowy, komputer przenośny, a ostatnio także Ipad
i inne produkty firmy Apple, ucieleśniające to, co w dizajnie
najważniejsze: innowacyjny, doskonały estetycznie przedmiot, wraz z całą towarzyszącą mu, spektakularną machiną
promocyjną01.
Dizajn stał się swoistym językiem, pozwalającym na
opowiedzenie historii kultury przy pomocy przedmiotów.
Zmiany — jakie wywołał w społeczeństwach, i to nie tylko
tych, które zamieszkują „lepszą”, północną część planety —
są ogromne. Odpowiadało za to kilka czynników, głównie postępujące zaawansowanie technologiczne, lawinowy wzrost
ilości i nietrwałości wytwarzanych przedmiotów, rozwój nowych sposobów ich używania, a także pojawienie się nowych
zjawisk społecznych, na przykład konsumpcjonizmu. Na rozwój dizajnu złożyło się też wiele różnorodnych procesów społecznych i politycznych, począwszy od rewolucji przemysłowej
i produkcji masowej, aż po rozwój demokracji — jako jednej
z najbardziej rozpowszechnionych, przynajmniej w świecie
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zachodnim, form sprawowania władzy — oraz kapitalizmu jako
nieodłącznie towarzyszącego jej modelu ekonomicznego. W takim społeczno-polityczno-ekonomicznym układzie dizajn stał
się nie tylko, jak głosi jedna z najbardziej rozpowszechnionych
definicji, sposobem kształtowania formy przedmiotów i ukrywania ich funkcji technicznych, ale został też zaprzęgnięty do
pełnienia szeregu innych funkcji. Zaczął odpowiadać nie tylko
za tworzenie przedmiotów i zaspokajanie potrzeb, ale także, wespół z reklamą, za wytwarzanie „apetytu” na przedmioty i kreowanie potrzeb. Stało się tak najpierw w Stanach Zjednoczonych,
dzięki armii pracowników agencji reklamowych z nowojorskiej
Madison Avenue, doskonale nam znanych z serialu Mad Men,
a wkrótce potem także w bogacącej się, powojennej Europie.
Pod koniec XX wieku, kiedy kupowanie, między innymi za sprawą rozwoju różnorodnych sklepów internetowych i biznesów
dot.com, przeistoczyło się w jedną z najważniejszych ludzkich
aktywności, dizajn zaczął być określany zupełnie nową, nieznaną dotąd gamą przymiotników, mających przysparzać mu
pozytywnych skojarzeń, odnoszących się także do tych ludzkich zachowań, które nie są związane z hedonizmem, ale nastawione są na wrażliwość i odpowiedzialność. A zatem, był
określany jako „społecznie zaangażowany”, „odpowiedzialny”,
„zielony” lub „ekologiczny”, by wreszcie, za sprawą Anthony’ego
Dunne’a i Fiony Raby, stać się „krytyczny”. Miał już nie tylko
sprzedawać, musiał też działać, rozwiązywać problemy, być
skuteczny w wymiarze społecznym — poprzez swój wymiar krytyczny. To właśnie te trzy pojęcia: „krytyka”, „działanie” i „skuteczność” będą mnie najbardziej interesowały w odniesieniu
do pola dizajnu i — jak się okazuje, wcale nie tak mu odległego, a może wręcz z nim tożsamego — pola sztuki. Chciałbym
przyjrzeć się strategiom i środkom wyrazu właściwym sztuce,
które są wykorzystywane w dizajnie — i na odwrót. Pozwoli mi
to zbadać miejsce styku obydwu dziedzin, zweryfikować samą
zasadność podziału aktywności twórczych na takie kategorie,
jak sztuka i dizajn, sprawdzić, w jaki sposób ta szczególna relacja dizajnu i sztuki jest wykorzystywana w praktyce dizajnu krytycznego, a także zapytać o skuteczność tego rodzaju praktyki.
Interesować mnie będzie głównie kategoria dizajnu krytycznego
w ujęciu zaproponowanym przez Anthony’ego Dunne’a w książce Hertzian Tales: Electronic Products, Aesthetic Experience,
and Critical Design. To w jej kontekście będę analizował powyższe zagadnienia, pozostawiając na marginesie inne kategorie właściwe projektowaniu alternatywnemu, które, moim
zdaniem, nie budzą aż takich kontrowersji.
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DIZAJN I SZTUKA. PUNKTY
STYKU, RÓŻNICE, NAPIĘCIA
Próby rozdzielenia i definiowania różnorodnych pól kulturowych mają to do siebie, że choć są poparte szeregiem argumentów i idealnie przedstawiają się na kartach opracowań
teoretycznych czy krytycznych, to kompletnie nie sprawdzają
się w rzeczywistości pozateoretycznej. Tak dzieje się z próbami definiowania sztuki, na co świetnym dowodem jest śmieszność i swoista ironia, towarzysząca dziś pytaniu: „co to jest
sztuka?” Podobnie jest z definicją dizajnu, chociaż pytanie
o to drugie pole nie jest, jak mi się wydaje, aż tak powszechne.

02.
Ten wymiar dizajnu silnie podkreśla
np. Richard Buchanan — zob. tegoż,
Wicked Problems in Design Thinking,
„Design Issues” 1992, nr 2, s. 5–21.

03.
Zob. D. Sudjic, Język rzeczy. Dizajn
i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób
przedmioty nas uwodzą?, przeł.
A. Puchejda, Karakter, Kraków 2013.
Od pewnego czasu podobny status
przysługuje także niektórym nurtom
dizajnu. Wątek ten rozwijam w dalszej części tekstu; podejmuje go także Sudjic — zob. tamże, szczególnie
rozdział 8.

O ile sztukę ma charakteryzować brak użyteczności
(rozumiany pozytywnie), unikalność czy tajemniczość, o tyle
wśród przywoływanych z reguły określeń, opisujących dizajn,
pojawiają się takie, jak funkcjonalność, masowość, komercyjność. Dizajn ma być odpowiedzią na konkretny problem lub
zlecone projektantowi zadanie02. Kryterium absolutnie podstawowym i skutecznie odróżniającym pole dizajnu od pola
sztuki jest zatem użyteczność. Podczas gdy sztuka może
być nieużyteczna, czyli zajmować się wyższymi, abstrakcyjnymi ideami, a nawet stać się autoreferencyjną opowieścią,
przedmioty przynależące do pola dizajnu przez dziesięciolecia miały w sposób użyteczny i funkcjonalny odpowiadać na
konkretne potrzeby. Definiowało to technikę, którą posługiwali się projektanci, a która przynależna była do porządku
przemysłowego — w przeciwieństwie do związanego ze sztuką, manualnego warsztatu artystów. Przez długi czas sztuka,
właśnie poprzez swój brak użyteczności, była także wyżej
ceniona i bardziej poważana niż wzornictwo03. Przywoływane
określenia dizajnu są jednak mało interesujące, a co ważniejsze, jak postaram się udowodnić, dzisiaj już właściwie nieaktualne. Ciekawe, pełne napięć wydają się dopiero relacje
dizajnu i sztuki, a ściślej — przenikanie się obu pól na przestrzeni całego XX wieku.
Obiekty wzornictwa przemysłowego pojawiły się po
raz pierwszy w orbicie zainteresowań sztuki wraz z pierwszą
awangardą i twórczością Marcela Duchampa. Działania francuskiego artysty rozpatruje się, z reguły, w odniesieniu do
zainicjowanej przez niego rewolucji w sztuce i podwalin położonych pod instytucjonalną teorię sztuki. Jego postawę
określa też jednak problematyka, która od początku ściśle
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04.
Zob. W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] tegoż,
Twórca jako wytwórca, przeł. J. Sikorski, Poznań 1975, s. 201–238.

05.
R. Poynor, Braciszek sztuki, przeł.
A. Sak, [w:] Widzieć/Wiedzieć, red.
P. Dębowski, J. Mrowczyk, Karakter,
Kraków 2010, s. 379.

związana była z dizajnem i produkcją przemysłową, czyli
znaczenie masowości i seryjności produkcji; nieco później,
w swym wymiarze teoretycznym, stała się ona przedmiotem
analizy Waltera Benjamina w klasycznym tekście Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej04. Także rozwijający się
na fali pierwszej awangardy futuryzm hojnie korzystał z repertuaru przedmiotów przemysłowych. Miały one dowodzić
związków sztuki modernizmu z nowoczesnym przemysłem,
ścisłego powiązania z jego estetyką, ale jednocześnie — jako
obiekty sztuki ustawione w przestrzeni galerii — udawać,
że są od przemysłu i masowości możliwie jak najbardziej
oddalone. Sama estetyka miejsca również nie była bez znaczenia, bowiem w powstałej w późniejszym okresie modernizmu (lata 60.), możliwie najbardziej neutralnej przestrzeni
white cube’u, obiekty sztuki miały być prezentowanie niczym towary na wystawie, a przestrzeń miała umożliwić
widzom skupienie się jedynie na dziele-przedmiocie, eliminując jakiekolwiek inne rozpraszające elementy czy kontekst
powstawania prac.
Na marginesie tych rozważań należy wspomnieć również o skomplikowanym statusie samego wystawiania i tworzenia kolekcji dizajnu. Tożsamość przedmiotów utylitarnych,
wyrwanych ze swojego tradycyjnego kontekstu, jest szczególnie problematyczna, gdyż — pomimo tego że znajdują się
w przestrzeni galerii — nie przynależą one jeszcze (bądź nigdy) do porządku sztuki, ale jednocześnie nie wpisują się już
w porządek wzornictwa. Ustawione w galerii, obrazują formalne przekształcenia, do jakich dochodziło w obrębie dizajnu,
jednak pozbawione zostają bardzo ważnego, niematerialnego
kontekstu jego funkcjonowania, co pozbawia ich wszelkiego
znaczenia i zawiesza gdzieś pomiędzy sztuką a wzornictwem.
Ten zabieg może mieć także inny cel — odebranie dizajnowi
jego użyteczności, po to, by zrównać go z nieużyteczną sztuką i w ten sposób przydać mu ważności kulturowej. Dizajn, jak
twierdzi bowiem Rick Poynor, „nigdy nie był traktowany tak
poważnie jak sztuka”05. Ten pogląd jednak, jak będę chciał
dalej wykazać i o czym przekonuje sam Poynor, nie do końca da się obronić.
Echa napięć pomiędzy dizajnem i sztuką odnajdujemy także w minimalizmie, na przykład w projektach Donalda
Judda, który spełniał się nie tylko jako artysta, ale w późniejszym okresie także jako projektant mebli. Amerykanin
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06.
Zob. H. Foster, Powrót realnego.
Awangarda u schyłku XX wieku, przeł.
M. Borowski, M. Sugiera, Universitas,
Kraków 2010, s. 251.

07.
Tamże, s. 133.

„zabezpieczył” jednak tworzoną przez siebie sztukę przed
„poniżeniem”, do jakiego mogłoby doprowadzić zrównanie
jej z dizajnem. Decydująca różnica miała polegać na tym, że
sztuka — w przeciwieństwie do dizanu — nie podpada pod
kryterium użyteczności i funkcjonalności. Nie ma nic dziwnego w tym, że artysta zdecydował się na tak konserwatywne rozstrzygnięcie tej kwestii. Uprawiana przez niego sztuka
minimalistyczna była w wysokim stopniu narażona na zarzut
dekoracyjności, gdyż dostrzegano w niej cechy niejako z definicji przypisane dizajnowi. Co więcej, jego prace, za sprawą
swej minimalistycznej estetyki i wykorzystywanych materiałów, śmiało mogły zostać włączone w poczet obiektów artdizajnu (piszę o tym dalej w tekście). Słynny przykład rzeźby
Untitled z 1968 roku, składającej się z dziesięciu zawieszonych na ścianie prostopadłościanów, które mogły idealnie
służyć jako półki. Można tu powrócić do przywołanej wcześniej opozycji użyteczności i ważności kulturowej. Uznanie dla
prac Judda jako swego rodzaju mebli skutkowałoby, w istocie, podważeniem ich statusu jako obiektów artystycznych
i podporządkowaniem kryteriom użyteczności oraz dekoracyjności, związanym z polem dizajnu, mniej ważnym kulturowo niż sztuka. Obiekty minimalizmu, podobnie zresztą
jak Duchampowski pisuar lub suszarka na butelki, są problematyczne z jeszcze innego powodu. Wystawienie przez
Duchampa tego typu przedmiotów jako ready mades pozwoliło mu zaakcentować dwa ważne aspekty obiektów sztuki.
Jak podkreśla Hal Foster, Duchamp zwrócił uwagę z jednej
strony na to, że dzieło sztuki jest towarem, ponieważ posiada
wartość wymienną czy wystawienniczą, a z drugiej strony na
to, że może być ono zdefiniowane ze względu na swoją wartość użytkową. Te odmienne, skonfliktowane wartości wprowadzają wieloznaczność do sztuki06, a jednocześnie wywracają na nice wszystkie definicje dizajnu, oparte o kryterium
użyteczności. Podobnie jest w przypadku inicjującego pop
art gestu Jaspera Jonesa — wystawienia odlanych w brązie
puszek piwa Ballentine. Ich postrzeganie jako sztuki zapewniał materiał właściwy tradycyjnej rzeźbie — brąz, a także
umieszczenie ich, niczym rzeźb, na postumencie. Taka forma
prezentacji pozwoliła podkreślić „istnienie związku pomiędzy konsumpcją a podziwem dla sztuki”07. Kolejne przykłady, analizowane przez Fostera, to rzeźby New Shelton Wet/
Dry Double Decker Jeffa Koonsa z 1981 roku oraz Related
and Different Haima Steinbacha z 1985 roku. Na pierwszą
składały się dwa „jawnie sfałszowane relikty” — ustawione
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08.
Tamże, s. 134.

09.
Tamże.

za szybą jeden na drugim modele odkurzaczy, na drugą natomiast para butów Air Jordan, umieszczonych na półce obok
pięciu plastykowych, kiczowatych kielichów. „Każdy koneser sztuki, oglądając te prace, znajduje się niemal dosłownie
w pozycji fetyszysty, pożądającego towaru znaku. Sztuka
i towar stanowią jedno. Zostały pokazane jako znak na wymianę, i jako takie się je docenia, czyli konsumuje”08 — pisze
Foster. Jeśli zatem strategia Duchampa polegała na pokazaniu, że przedmiot przynależący do porządku dizajnu z powodzeniem może być włączony w porządek sztuki, a kryterium
estetyczne może w ten sposób zostać zastąpione kryterium
użytkowym, to działania Koonsa i Steinbacha mają na celu coś
dokładnie odwrotnego: kładąc nacisk na charakterystyczny
dla sztuki sposób wystawienia — gabloty i półki, eksponują
przedmioty „o wartości wymiennej czy wystawienniczej zamiast dzieł sztuki w sposób, który niszczy ich wartość użytkową”09. Pozwala to przenieść akcent z wartości użytkowej
na wartość wymienną. To nie same odkurzacze czy adidasy
mają budzić pożądanie, ale ich marka — czyli odpowiednio
Sheltons i Air Jordan. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia na polu sztuki, gdzie ważniejsze od dzieła jest nazwisko
artysty — Judd, Koons i Steinbach są tego dobrymi przykładami. Podobnie rzecz ma się z dizajnem, szczególnie artdizajnem. A zatem, również na płaszczyźnie sposobu pracy i generowania wartości dochodzi do zatarcia się różnicy między
polami sztuki i dizajnu.
Takich twórców artdizajnu, zwanego też dizajnem „wysokim” (high design), jak na przykład Michael Graves, Marc
Newson czy Ron Arad (choć stanowi on przypadek szczególny, o czym piszę niżej) śmiało można ustawić w jednym szeregu z Jeffem Koonsem czy Haimem Steinbachem. Trudnią
się oni bowiem tworzeniem obiektów nieprzemysłowych,
drogich, dekoracyjnych, powstających w krótkich seriach
i sprzedawanych na aukcjach, nierzadko za astronomiczne sumy. Nie do końca wiadomo, czy zaprojektowane przez
nich wytwory są przeznaczone dla muzeów czy dla wąskiego grona konsumentów, którzy chcąc być postrzegani jako
nowocześni, wyposażają się w takie niepowtarzalne przedmioty, przeznaczone nie tyle do konsumpcji „materialnej”, ile
„wizualnej”. Ten rodzaj dizajnu nie ma nic wspólnego z użytecznością, nie służy zaspokajaniu potrzeb utylitarnych. Jego zadanie jest zgoła inne — polega na zaspokojeniu tak zwanych
potrzeb estetycznych. Zbliżając się w ten sposób do sztuki,
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dizajn spełnia niejako wczesnomodernistyczny postulat przemiany życia w dzieło sztuki — jakkolwiek przemiana ta, jak
zwykle w takich przypadkach, staje się udziałem tylko wąskiej grupy społecznej. Co ciekawe, popularne rozumienie
dizajnu opiera się właśnie o taki model pracy projektantów.
Korzeni takiego projektowania można doszukać się
w pracach mediolańskiej Grupy Memphis i jej czołowego
przedstawiciela Ettore Sottsassa. Jego projekty pozwalają
ukazać pierwszy, teoretyczny poziom krytyczności dizjanu.

10.
Zob. [online], http://cdn.furniture
fashion.com/images/ettore%20sottsass%201980s%20carlton%20bookcase%20from%20Memphis%20
Italy.jpg [dostęp: 01.10.2013].

Grupa Memphis przeciwstawiała się oficjalnej strategii promocyjnej dizajnu, kreowanej przez rząd Włoch, w myśl
której włoski dizajn kojarzony miał być z chłodną, wysublimowaną elegancją i nowoczesnością. Sottsass wraz z kolegami
eksplorowali w swoich projektach te obszary, które nie kojarzyły się ani z elegancją, ani z funkcjonalnością. Zaczęli zatem
projektować w sposób daleki od eleganckiego, używając tanich
i kiepskich jakościowo materiałów w przejaskrawionej kolorystyce. Ich projekty kpiły także z ideałów funkcjonalizmu —
jak stworzony przez Sottsassa regał na książki10 — były za
to nad wyraz dekoracyjne, wręcz zahaczały o kicz. Pozwalało
to, z jednej strony, kontestować oficjalną rządową strategię
promocji dizajnu, z drugiej strony natomiast — i tu ujawnia się
potencjał krytyczny całego przedsięwzięcia — zadrwić z modernistycznej estetyki, ideałów funkcjonalności oraz ówczesnej kultury konsumpcyjnej. Działania grupy wpisywały się
także pośrednio w kontekst buntów społecznych i kontrkulturowych oraz studenckiego radykalizmu końca lat 60. Jak
miało się jednak okazać, Ettore Sottsass, być może nieświadomie, utorował drogę rozwojowi artdizajnu. Jego postawa
stała się punktem wyjścia dla stworzenia koncepcji dizajnu
autorskiego i dizajnera jako celebryty, która na dobre zaczęła
funkcjonować w latach 80. Także projektowane przez niego
obiekty weszły do kanonu dizajnu i z dzisiejszej perspektywy
trudno je rozpatrywać jako krytyczne.
Drugim projektantem — którego działania prowadzą
do przemodelowania pozycji dizajnu w kulturze, a także zanegowania oraz zatarcia granic pomiędzy dizajnem i sztuką —
jest Ron Arad. Jako projektant, Arad wziął udział w słynnej
wystawie Documenta 8 w 1987 roku, poświęconej powiązaniom sztuki i dizajnu. Był także jednym z pierwszych projektantów, którzy mieli wystawy w galeriach sztuki (Edward
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Totah Gallery, 1987). Przełomowość jego prac nie polegała na
pomijaniu walorów funkcjonalistycznych, przynależnych dizajnowi modernistycznemu. Przeciwnie, Arad pamiętał o tym
„podstawowym” kryterium, ale zachowując je, starał się jednocześnie wprowadzać do swych projektów elementy symbolu, ironii czy aluzji, nadać tworzonym obiektom dodatkowe
znaczenia; w dążeniu tym przejawia się postmodernistyczny
rys jego postawy. Krytyczność prac Rona Arada sytuuje się
głównie w ich warstwie formalnej — igra on z powszechnymi przyzwyczajeniami i oczekiwaniami co do formy i materiału określonego typu przedmiotów. Przykładem może być
projekt fotela ze stali Well Tempered Chair z lat 1986–1993.
Wykształcenie się artdizajnu wzmogło proces zacierania się granic pomiędzy dizajnem i sztuką. Rozwój możliwości technologicznych zmienił sposób pracy projektantów.
Ewolucję przechodziła także sztuka — przemieszczenie w obrębie stosowanych w niej środków wyrazu także spowodowało zmiany w pracy artystów. W konsekwencji, podział na
przemysłowy i artystyczny warsztat pracy przestał odgrywać
istotną rolę. Sposoby pracy projektanta i artysty stały się właściwie tożsame. Artysta przestał być jedynym twórcą swojego dzieła, jego praca nabierała w coraz większym stopniu
cech działalności projektowej, polegającej na wytworzeniu
konceptu dzieła i zlecenia jego realizacji specjalistycznym
rzemieślnikom czy zakładom przemysłowym. Z kolei, praca
dizajnera została znacznie ułatwiona wraz z pojawieniem się
narzędzi cyfrowych, dzięki czemu projektanci mogli nadawać tworzonym obiektom nowe, oryginalne, coraz bardziej
wyszukane formy. Sztuka i dizajn coraz bardziej zbliżały się
do siebie, wykorzystując podobne środki wyrazu, narzędzia
i strategie. Także cele sztuki i dizajnu coraz częściej mogły
zostać uznane za zbieżne.
Proces zbliżenia sztuki i projektowania ma szczególne znaczenie dla konceptu dizajnu krytycznego, jaki stworzyli wspominani już Anthony Dunne i Fiona Raby. Działania
Brytyjczyków wydają się dostarczać szeregu argumentów na
poparcie tezy, w myśl której podział na dizajn i sztukę nie ma
już większego sensu. Jest to jednak wrażenie pozorne. Jak bowiem postaram się udowodnić, ich praca prowadzi w istocie
do utwierdzenia tego podziału.
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CO TO ZNACZY „KRYTYCZNY”?
STRATEGIE W OBRĘBIE DIZAJNU
ALTERNATYWNEGO

11.
Przyjęty tu podział jest oczywiście
jednym z możliwych. Niemniej jednak,
niezależnie od nazewnictwa, znaczenie wyszczególnionych tu kategorii
przynależnych projektowaniu alternatywnemu będzie podobne.

12.
Zainteresowanych czytelników
odsyłam do stron internetowych.

13.
V. Papanek, Projektowanie dla realnego świata, przeł. J. Holzman, Recto
Verso, Łódź 2012.

Zanim przejdę do omówienia zagadnienia dizajnu krytycznego i związanych z nim projektów, chciałbym najpierw
przybliżyć wybrane koncepcje, wpisujące się w kategorię
dizajnu alternatywnego — nie jest ona bowiem tożsama
z kategorią dizajnu krytycznego. Do tej pierwszej zaliczać
będę koncepty, których autorami są między innymi Victor
Papanek, Marcin Giżycki oraz Andrzej Pawłowski i Mieczysław
Górowski11. Przykładami dizajnu krytycznego będą z kolei,
oprócz działań Anthony’ego Dunne’a i Fiony Raby, koncepcje
i projekty wielu innych twórców, na przykład Jurgena Bey’a,
Marti Guixé’a, grupy Droog Design, jak również kilku polskich
projektantów, w tym Agnieszki Lasoty czy Bartosza Muchy.
Nie będę szczegółowo opisywał ich prac, nie ma tu bowiem
na to miejsca12, skupię się natomiast na charakterystyce tego
typu projektowania przedstawionej przez Dunne’a i Raby.
Wreszcie, odniosę się do kwestii skuteczności dizajnu krytycznego i postaram się pokazać jej problematyczność.
Za ojca-założyciela dizajnu alternatywnego można
uznać Victora Papanka — twórcę koncepcji projektowania
społecznego, opisanej w pracy Projektowanie dla realnego
świata13 . Dizajn, wedle Papanka, miał być narzędziem polepszania warunków życia ludzi poprzez wyjście naprzeciw
ich rzeczywistym, a nie sztucznie wykreowanym potrzebom,
a także poprzez dbałość o dobro środowiska naturalnego,
przejawiającą się w stosowaniu ekologicznych technologii
oraz materiałów. Papanek uważał, że odpowiednio projektując przedmioty, można kształtować u ich użytkowników
nowe zachowania oraz postawy. Kontynuatorem tej myśli
jest Marcin Giżycki, wykładowca w Rhode Island School of
Design, który rozwinął paradygmat projektowania alternatywnego (alternative design). Podobnie jak Papanek, Giżycki
uważa, że projektowanie alternatywne powinno stać w opozycji do metod i celów projektowania przemysłowego, którego wytwory przeznaczone są dla zamożnych społeczeństw.
Dizajn alternatywny ma pomagać biednym, społecznie wykluczonym, zmarginalizowanym. Przedmioty mają być tanie,
łatwo dostępne, a przy ich produkowaniu należy stwarzać
miejsca pracy bezrobotnym.
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Do rozwoju tej koncepcji aktywnie przyczynili się też
Andrzej Pawłowski i Mieczysław Górowski z krakowskiej ASP,
którzy już w latach 80. prowadzili seminarium poświęcone
proekologicznemu podejściu do dizajnu oraz czerpaniu inspiracji z rodzimej kultury (podejście to nie miało jednak nic
wspólnego z tak zwanym „stylem narodowym”). Dizajn miał
promować alternatywny styl życia, który nie jest uwikłany
w nadmiar potrzeb konsumpcyjnych czy nadmierną eksploatację surowców naturalnych. Projektanci chcieli wykształcić
u studentów wzornictwa wrażliwość społeczną i ekologiczną.
Stawiali sobie także trudny, jeśli nie niemożliwy do realizacji
cel: w zglobalizowanym świecie pragnęli zachować wartości
rodzimej kultury materialnej i inspirować się nią, podkreślając kulturową odrębność własnych projektów. Za współczesną kontynuację tej idei na gruncie polskim można uznać tak
zwany etnodizajn.
Wszystkie te koncepcje zakładają zachowanie pewnego krytycznego dystansu w stosunku do mainstreamowego
dizajnu. Skupiają się głównie na postulatach dotyczących ekologii, demokratyzacji, partycypacji społecznej czy likwidowania społecznego wykluczenia, a jako takie stanowią modelowe
sposoby podejścia do projektowania w ramach dizajnu alternatywnego i społecznie zaangażowanego. Są wykorzystywane zarówno w żyjących w dostatku społeczeństwach Zachodu,
jak i — bardziej z konieczności — w krajach rozwijających się.
Działania wpisujące się w nurt dizajnu alternatywnego są przy
tym dość skuteczne, co odróżnia je od dizajnu krytycznego,
z jego mocno problematyczną skutecznością.

14.
A. Dunne, Hertzian Tales: Electronic
Products, Aesthetic Experience, and
Critical Design, MIT Press, Cambridge
2006.

15.
A. Dunne, F. Raby, Critical Design Faq
[online], http://www.dunneandraby.
co.uk/content/bydandr/13/0 [dostęp:
03.02.2013].

Teoretyczne założenia paradygmatu krytycznego
w projektowaniu wyłożył Anthony Dunne we wspomnianej
już książce Hertzian Tales. Electronic Products, Aesthetic
Experience, and Critical Design14. Po raz pierwszy użył tam
sformułowania „dizajn krytyczny”. Oznaczało ono dizajn,
który nie jest podporządkowany rynkowi i komercji, ale kwestionuje zastany porządek, podważa panujące status quo,
a przy tym kładzie nacisk na zmianę sposobu myślenia, nie
zaś na wykształcenie jakiejś konkretnej metody działania.
Określanie różnych przejawów projektowania mianem dizajnu krytycznego miało być sposobem na uwidocznienie takich praktyk i wzbudzenie wokół nich dyskusji15. Stymulując
i intensyfikując debatę wokół dizajnu, Dunne i Raby chcieli
podnieść jego wartość społeczną i kulturową. Chodziło im
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16.
Tamże.

17.
A. Dunne, Hertzian Tales: Electronic
Products, Aesthetic Experience, and
Critical Design, dz. cyt., s. 91.
18.
Interview with Anthony Dunne,
[w:] Material Beliefs, red. J. Beaver,
T. Kerridge, S. Pennington, Interaction
Research Studio, London 2009, s. 63.

o „podnoszenie świadomości, odkrywanie założeń, prowokowanie działań, dyskusji oraz intelektualnej rozrywki kojarzonej dotychczas z filmem i literaturą”16. Dizajn miał zatem
stawiać pytania, wybijać z przyjętych, konserwatywnych
sposobów myślenia i oglądu świata. Zakres i charakter tych
pytań nie zostały jednak określone. Bardzo trudno byłoby
też stworzyć ich hipotetyczną listę, bowiem zarówno sami
Dunne i Raby, jak i inni projektanci nurtu krytycznego interesują się wieloma sprawami: od społecznej roli techniki, przez
relację przedmiotu i użytkownika, aż po związek jednostki ze
społeczeństwem.
Nie chodzi jednak o powrót do modernistycznego projektowania totalnego czy utopijnego „czynienia świata lepszym” poprzez kształtowanie od nowa każdego elementu
otoczenia. Wręcz przeciwnie, według Dunne’a „nie możemy przeprojektować planety dla naszych współczesnych
potrzeb, celów i stylu życia. Musimy zastanowić się, jak żyć,
a to oznacza, że musimy poważnie przemyśleć wyznawane
wartości”17. W tym celu Dunne i Raby proponują użyć dizajnu
jako narzędzia poznawczego, nowego aktora publicznej debaty, który miałby pozwolić na przedefiniowanie istniejących
zjawisk oraz wykształcenie nowych wartości. Podejście takie
nazywają „dizajnem do dyskusji” (design for debate)18. Nie
proponują gotowych rozwiązań projektowych, które mogą
zostać łatwo wystawione na sprzedaż, ale przesuwają punkt
ciężkości w stronę wytwarzania nowych modeli projektowania, które miałyby sprowokować nas do wyobrażenia sobie
innego, lepszego świata. Ważne jest, aby nie koncentrować
się przy tym na doraźnej poprawie jakości życia, ale rozwijać same medium dizajnu i kształtować w jego obrębie nowe
środki wyrazu.
Działania Dunne’a i Raby polegały na łączeniu sztuki
i dizajnu, znajdowaniu między nimi odpowiednich proporcji,
które pozwalałyby przechwytywać strategie przynależne
sztuce, ale projektowane obiekty sytuować w polu dizajnu.
Projektanci ustawiali się więc w pozycji zewnętrznej względem sztuki, odcinali się od identyfikacji z nią i starali się nie
dopuścić do tego, by ich realizacje zyskiwały status dzieł
artystycznych. Wierzyli bowiem, że siła oddziaływania lub
moc sprawcza tkwią raczej w dizajnie jako praktyce bliższej
życiu codziennemu. Robili też wszystko, aby nadać swoim
działaniom wymiar ściśle praktyczny. Oprócz projektowania,
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podejmowali się kuratorowania wystaw, pisali teksty teoretyczne, związali się jako nauczyciele akademiccy z londyńskim
Royal College of Art, a także nawiązali szeroką, transdyscyplinarną współpracę z naukowcami z różnych dziedzin oraz
korporacjami i NGO -sami, licząc na pomoc z ich strony we
wdrażaniu proponowanych przez siebie rozwiązań na szerszą
skalę. Było to także strategiczne posunięcie — dzięki niemu
Dunne i Raby mieli jawić się nie jako artyści ogarnięci pasją
tworzenia dziwacznych obiektów, ale twardo stąpający po
ziemi pragmatycy, którzy wykorzystują formalnie interesujący język dizajnu po to, aby dbać o społeczeństwo. Do opisu
swoich realizacji, których celem nie miało być ułatwianie życia
użytkowników, ale prowokowanie ich do refleksji — w czym
ma tkwić najważniejsza wartość dizajnu — projektanci stworzyli kategorię user-unfriendliness. Określa ona obiekty, które są „nieprzyjazne użytkownikowi”, ale właśnie dzięki temu
wybijają go z dotychczasowych przyzwyczajeń, jeśli chodzi
o obcowanie z wytworami dizajnu.

19.
Wszystkie projekty studia można
obejrzeć na stronie internetowej:
www.dunneandraby.co.uk [dostęp:
10.10.2013].

Projekty Dunne’a i Raby balansują na granicy formalnych udziwnień i prostoty graniczącej z powszedniością.
Łącząc w sobie tak sprzeczne środki wyrazu, jak powaga i żart,
snuły one utopijne wizje przyszłości. Niektóre dotyczyły kwestii odnawialnych źródeł energii — tak było w cyklu projektów
Is This Your Future? z 2004 roku, w którego obręb wchodziła skierowana do dzieci praca Teddy Bear Blood Bag Radio.
Był to odbiornik radiowy w kształcie pluszowego misia, zasilany bioenergią pozyskaną z ludzkiej krwi, przez co tworzył
poruszający i niekomfortowy przekaz. Inna praca, Huggable
Atomic Mushroom, przejmowała z kolei rozwiązania rodem
z psychologicznych terapii fobii i miała pozwolić użytkownikom
na oswojenie się z lękiem przed zagładą atomową19.
Przyjęta przez Dunne’a i Raby, a także innych projektantów krytycznych strategia, chociaż bardzo kusząca, wydaje się być zarazem bardzo ryzykowna. Prowokuje bowiem
szereg pytań o efektywność i skuteczność działań projektowych. Wątpliwości budzi też próba zanegowania podziału
dizajn — sztuka. Środki wyrazu, jakie stosują reprezentanci
tego nurtu, zdają się raczej ten podział utwierdzać.
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KRYTYCZNA SKUTECZNOŚĆ?
EFEKTYWNOŚĆ MODELU KRYTYCZNEGO
W DIZAJNIE

20.
A. Dunne, F. Raby, Critical Design FAQ,
dz. cyt.
21.
A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007,
nr 11/12, s. 14–24.

22.
R. Poynor, Braciszek sztuki, dz. cyt.,
s. 379.

Zanim rozwinę te wątpliwości, chciałbym powrócić do
deklaracji brytyjskich projektantów, iż ich praktyka ma na
celu „podnoszenie świadomości, odkrywanie założeń, prowokowanie działań, dyskusję oraz intelektualną rozrywkę,
kojarzoną dotychczas z filmem i literaturą”20. Stwierdzenia
te zabrzmią szczególnie znajomo w kontekście polskim, jeśli
przypomnimy sobie manifest Artura Żmijewskiego Stosowane
sztuki społeczne21 z 2007 roku. Postulaty Żmijewskiego były
częściowo zbieżne z propozycjami Dunne’a i Raby, tyle że
odnosiły się do pola sztuki. Artysta chciał, aby praktyka
artystyczna zbliżyła się do rzeczywistości na wzór polityki,
nauki czy religii, zwiększając swoją społeczną użyteczność.
Postulował, aby artyści posiadali rzetelną wiedzę, byli specjalistami w dziedzinie, którą się zajmują, ich sztuka natomiast
miałaby stać się przekaźnikiem tej wiedzy w sposób czytelny,
ale niekoniecznie prosty.
Manifest, który wywołał jedną z najbardziej ożywionych dyskusji w polskim świecie sztuki na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, przywołuję z kilku powodów. Jednym
z głównych jest fakt, że pytanie o społeczną skuteczność
dizajnu wywodzi się właśnie z pytania o skuteczność sztuki.
Rick Poynor zauważył, iż „jako siła kulturowa, dizajn nie jest
traktowany tak poważnie, jak sztuka”22. Stwierdzenie takie,
chociaż oczywiście prawdziwe, świadczy w istocie o dość
osobliwym podejściu do dizajnu. Można uznać, że sztukę zaczęto traktować jako język krytyki społecznej, a przynajmniej emancypacyjnej opowieści o społeczeństwie, w drugiej
połowie XIX wieku. Jednym z najwcześniejszych tego przykładów byłaby twórczość Gustve’a Courbeta, a szczególnie
jego obraz Kamieniarze, przedstawiający pracę najniższej
warstwy społecznej — czyli motyw, który wcześniej nie pojawiał się jako główny temat przedstawień artystycznych —
i mający być narzędziem jej emancypacji. Zaangażowana
społecznie sztuka pojawia się również w początkach XX wieku wraz z działalnością konstruktywistów, oni też jako pierwsi
przypisali społeczno-polityczną rolę wzornictwu. Później, pomimo swojego rozwoju, dizajn jako język krytyki społecznej
właściwie nie istniał. Pytanie o jego rolę społeczną pojawia
się dopiero wówczas, gdy wzrasta jego znaczenie na polu
S — 167

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

ekonomicznym — na co dowodem jest, na przykład, wspomniana książka Papanka. Mimo tego nie staje się on narzędziem politycznego ani społecznego zaangażowania na taką
skalę jak sztuka. Do końca XX wieku nie pełni, nawet w krajach rozwijających się, żadnej emancypacyjnej roli. Także
w kulturze zachodniej nie zostaje potraktowany jako możliwy
aktor przemian emancypacyjnych. (Skądinąd, interesujące
mogłoby być ujęcie wzornictwa jako wypowiedzi na temat
emancypacji kobiet czy różnorodnych mniejszości. Jak dotąd, temat ten pojawiał się jedynie w opracowaniach teoretycznych badaczy i badaczek z kręgu design studies, a nie samych projektantów). Zwracam na to uwagę, ponieważ wydaje
mi się interesujące, że pojmowanie dizajnu jako języka krytyki tak naprawdę pojawiło się w ostatnich dwudziestu latach.
Biorąc pod uwagę fakt, że szeroko rozumiany dizajn istnieje
od ponad stu lat, ten stan rzeczy trzeba uznać za osobliwy
i zapytać o jego przyczynę. Zdziwienie potęguje fakt, że Dunne
i Raby, ale także wielu innych teoretyków dizajnu krytycznego
twierdzi, że skuteczność dizajnu zasadza się na tym, że jego
obiekty, w przeciwieństwie do obiektów sztuki, towarzyszą
nam w codziennym życiu. Są skuteczne, bo wciąż są obok
nas, a nie znajdują się w muzeum — tak można by skrótowo
ująć to rozumowanie. Skoro jednak tak się dzieje, to dlaczego
tak późno zaczęto myśleć o dizajnie jako narzędziu krytyki?

23.
H. Foster, The ABCs of Contemporary
Design, „October” 2002, nr 100, s. 192.

Kulturowa rola dizajnu rzeczywiście rosła przez cały
XX wiek, a od początku XXI wieku jego oddziaływanie jest
tak silne i występuje na tak wielu różnych polach, jak nigdy
wcześniej. Niektórych teoretyków sprowokowało to nawet do
głoszenia tak kontrowersyjnych stwierdzeń, jakoby wszystko
było dizajnem. Rzecznikiem tego poglądu jest między innymi
Hal Foster, który na początku XXI wieku, przysparzając sobie
niemałe grono krytyków, stwierdził, że „dzisiaj wszystko od
jeansów po geny jest dizajnem”23. Początek wieku to także
czas niezwykłego dowartościowywania dizajnu. Wydaje się,
że znajdujemy się obecnie na etapie wiary w jakąś niezwykłą,
ale w gruncie rzeczy nieprawdziwą siłę dizajnu, w możliwość
jego skutecznego oddziaływania. Projektanci stawiani są na
piedestale, jako posiadacze szczególnie przydatnej wiedzy,
a tak zwane design thinking ma być remedium na praktycznie wszystkie ludzkie bolączki, od problemu opieki zdrowotnej, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po złożone kwestie społeczne. Mało kto kwestionuje ten sposób myślenia.
Prowadzi to do niespotykanej dotąd nośności pojęcia dizajnu,
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a wraz z nim wszystkich dziedzin projektowych (od projektowania obiektów, przez grafikę użytkową, aż po projektowanie
usług). Fosterowi należy przyznać rację, jeśli chodzi o diagnozę i ocenę roli dizajnu, jednakże rozciągnięcie tego pojęcia na
aktywności o bardzo różnorodnej proweniencji grozi nie tyle
nawet rozmyciem jego znaczenia — to niebezpieczeństwo
towarzyszyło mu właściwie od zawsze — ile niedopuszczalną
generalizacją: jeśli za dizajn zaczniemy uznawać biopolitykę,
to jaki będzie koniec tej drogi? Prowadzi to nas również właśnie w stronę przewartościowania dizajnu i potraktowania go
jako panaceum na wszystkie problemy; przekonanie takie towarzyszy bardzo często twórcom programów edukacyjnych
w obrębie projektowania i uwidacznia się już na poziomie ich
nazewnictwa. Tak jak w latach 90. XX wieku, gdy w efekcie
niepohamowanego rozwoju konsumpcji dizajn osiągnął jedno ekstremum, stając się narzędziem sprzedaży i tworzenia
marek na wszystkich możliwych polach, tak dziś osiąga drugie, zostając uznany za uniwersalne narzędzie rozwiązywania problemów. Podejście takie jest jednak z gruntu błędne.

24.
Na ten temat zob. A. Wójczyńska,
Dizajnerski kolonializm? Projektowanie dla Trzeciego Świata, „2+3D” 2011,
nr 4, s. 74–79.

Modele społeczne i ekologiczne w dizajnie — mam tu
na myśli, na przykład, przywoływane postulaty Papanka czy
Giżyckiego — wydają się zrozumiałe. Jest bowiem oczywiste,
że jeśli za sprawą zmian w ekonomii i życiu społecznym wzrasta rola wzornictwa i przemysłu, to powinno się projektować
i produkować z szacunkiem dla dóbr naturalnych ziemi, wykorzystywać recykling itd. Nieco bardziej problematyczne
wydają się związane z dizajnem postulaty społeczne, takie jak
angażowanie w proces produkcyjny bezrobotnych, używanie
dizajnu jako narzędzia resocjalizacji więźniów, a zwłaszcza
projektowanie dla krajów rozwijających się — w tym ostatnim przypadku projektanci spotykają się z oskarżeniami, często słusznymi, o swego rodzaju „dizajnerski kolonializm”24.
Jednakże pytanie o skuteczność dizajnu jako formy wypowiedzi krytycznej należy do zupełnie innego porządku.
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EFEKTYWNOŚĆ A EFEKTOWNOŚĆ
PROBLEMY ZE SKUTECZNOŚCIĄ
Projektanci z kręgu dizajnu alternatywnego tworzą używane na co dzień, utylitarne obiekty, które odzwierciedlają
ich teoretyczne postulaty. Inaczej jest w przypadku obiektów
dizajnu krytycznego — choć i one odpowiadają koncepcjom
teoretycznym projektantów, to efektywność tych koncepcji,
jak i skuteczność oddziaływania stworzonych zgodnie z nimi
przedmiotów jest dużo bardziej dyskusyjna. Chociaż „krytyczne” obiekty mają w założeniu negować podział na dizajn
i sztukę, to faktycznie tylko go podtrzymują, bowiem pozostają zamknięte w bardzo wąskim kręgu odbiorców i nie wykorzystują głównej cechy dizajnu — popularności, masowości czy wręcz zwykłości. Praktyka dizajnu krytycznego sprawia zatem, że dana kwestia czy problem staje się widoczny
i może być poddana dyskusji — jeśli już jednak do niej dochodzi, to najczęściej w wąskim kręgu profesjonalistów. Dziś
jednak sama widoczność jakiegoś problemu nie wystarczy,
aby sprowokować debatę na jego temat, nie wspominając już
o wywołaniu konkretnego działania, a tym samym spowodowanie zmiany społecznej. Sama zmiana jest tu także terminem problematycznym. Anthony Dunne nigdzie jej, w istocie, nie definiuje — nie wiemy zatem, czym mogłaby ona być.
Przyjmując, że chodzi o zmianę, która dokonuje się w ludzkiej
świadomości, nie sposób nie zapytać o to, jak zweryfikować jej
ewentualne wystąpienia, a tym samym zmierzyć skuteczność
oddziaływania dizajnu krytycznego? Możemy, oczywiście, założyć, że dokonują się jakieś drobne zmiany w jednostkowych
systemach wartości wąskiej grupy odbiorców, i zapewne tak
faktycznie się dzieje, nie dysponujemy jednak żadnym jakościowym ani ilościowym narzędziem, przy pomocy którego
moglibyśmy zbadać ich występowanie oraz to, czy jednostkowe systemy wartości mają przełożenie na całą rzeczywistość
i czy tym samym powodują konkretne działania. Poruszamy
się zatem stale w obszarze intuicji i domysłów, a terminy takie, jak zmiana i skuteczność — z jednej strony mają nadać
dizajnowi ważności i powagi, z drugiej natomiast — pozostają
pustymi słowami, sloganami, wytrychami, które niczego nie
otwierają i donikąd nie prowadzą.
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25.
J. Keedy, Modernizm żywych trupów,
przeł. D. Żukowski, [w:] Widzieć/Wiedzieć, dz. cyt., s. 152.
26.
Tamże.

27.
Na temat współczesnych studiów
nad obrazem i wizualnością, które
mogą być poznawczo efektywne
także w badaniach nad dizajnem,
zob. np. A. Leśniak, Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy,
Wydawnictwo Instytutu Badań
Literackich PAN, Warszawa 2013 oraz
A. Zeidler-Janiszewska, Visual Culture
Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach
o kulturze, „Tekst Drugie” 2006, nr 4,
s. 9–29.

W ostatecznym rozrachunku sprawia to, że sama krytyczność staje się kategorią, na którą powołać się można niezwykle łatwo i często, a praktyka dizajnu krytycznego okazuje się być raczej estetyzowaniem danego problemu, a nierzadko nawet jego kreowaniem niż próbą jego rzeczywistego
rozwiązania. Łatwo więc oskarżyć dizajn krytyczny o to, że
jest sposobem, w jaki bogate społeczeństwa zagłuszają swe
wyrzuty sumienia i wypierają kłopotliwą świadomość istnienia nierówności ekonomicznych i społecznych. Można by go
zatem porównać do społecznie zaangażowanego artdizajnu,
w przypadku którego społeczne zaangażowanie jest raczej
hasłem reklamowym niż próbą podjęcia rzeczywistych działań na rzecz tak często przywoływanej zmiany myślenia. Jeśli
przyjmiemy, że dizajn jest przecież praktyką, która lokuje
się we wnętrzu społeczeństwa, ma pełnić wobec nich funkcję niejako służebną, to zasadne jest także pytanie o to, czy
w swojej istocie może on być krytyczny. Amerykański grafik
Jeffery Keedy zauważa, że „krytykowanie dizajnu za brak
«krytyki kulturowej» ma tyle samo sensu, co krytykowanie
sztuki za jej niezdolność do «rozwiązywania problemów»”25.
Sztuka, według Keedy’ego, istnieje poza społeczeństwem, dlatego też może być wobec niego krytyczna. Dizajn, natomiast
działa w obrębie jego wnętrza, jest zatem praktyką utylitarną, a nie refleksyjną26.
Z pomocą w rozstrzygnięciu sporu o zasadność podziału: dizajn — sztuka przyjść może przyjęty współcześnie i,
jak się wydaje, coraz bardziej zasadny model narracji o wizualności, której dizajn jest przecież integralną częścią. Chodzi
o paradygmat kultury wizualnej, który zakłada, że dochodzi
dziś do wyczerpania tradycyjnego, przyjętego w dyskursie
historii sztuki, modelu myślenia o obrazie jako obiekcie artystycznym, a tym samym dzielenie sfery wizualnej na pola
przynależne i nieprzynależne sztuce nie ma już sensu27.
Dizajn krytyczny jest niewątpliwie interesującym zjawiskiem w obrębie praktyki projektowania. Może być uznany
za medium komunikowania pewnych zagadnień czy problemów społecznych, politycznych, ekologicznych czy ekonomicznych. Takie charakterystyczne dla niego zabiegi, jak rekontekstualizacja przedmiotów, zaprzeczanie ich funkcjom
itd. otwierają szerokie pole dla formalnych eksperymentów
i poszukiwań; praktyki tego rodzaju mogą też być efektywne
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poznawczo. Jednakże tym, na co szczególnie należy uważać,
a o czym zdają się zapominać „krytyczni” teoretycy i praktycy, jest, po pierwsze, przewartościowanie dizajnu krytycznego i całej praktyki projektowania, po drugie zaś — fetyszyzowanie pojęć skuteczności i zmiany. Oczekiwanie społecznych
przesunięć, powstałych wskutek obcowania ludzi z odpowiednio zaprojektowanymi przedmiotami, zdaje się być więcej niż
wątpliwe. A samo nadużywanie krytycznych praktyk może
łatwo zepchnąć dizajn na zupełny margines i spowodować,
że na powrót przestanie być traktowany poważnie.
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W ostatnich latach, zarówno w dyskursie teoretycznym jak
i samych praktykach artystycznych, na nowo powróciła
kwestia „polityczności sztuki”. Pojawiały się manifesty,
projekty, wystawy, dyskusje, teksty krytyczne i polemiki,
w których na różne sposoby odmieniano ideę polityczności, zastanawiając się nad tym, jak należałoby ją urzeczywistniać „na polu sztuki” lub „za pomocą sztuki”.
Tendencja ta stała się na tyle wyrazista i powszechna, że
w 2012 roku zdecydowano się ją zaprezentować na dwóch
międzynarodowych imprezach, organizowanych cyklicznie w Europie: 7. Berlińskim Biennale Sztuki Współczesnej
oraz Documenta 13 w Kassel. W 2014 roku, polityczny
kontekst rosyjskiej aneksji Krymu zdeterminował przygotowania do 10. edycji Biennale Manifesta, organizowanej
w Petersburgu. Pytanie o polityczny potencjał i odpowiedzialność sztuki staje się w tej sytuacji wyjątkowo palące.
Jak jednak należałoby definiować samą polityczność
sztuki? Czy sztuka działa politycznie wówczas, gdy podejmuje aktualną tematykę polityczną, angażuje się w bieżącą
walkę ideologiczno-retoryczną i opowiada się po stronie
którejś z realnych sił politycznych? Czy też raczej wówczas, gdy zachowuje krytyczny dystans względem realnej
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polityki i działa w imię ideałów obywatelskich, prowadząc
artystyczno-aktywistyczne zmagania, których celem jest
„trzymanie za słowo” demokracji? Może w sztuce powinno
chodzić o szerzej rozumianą polityczność: decydowanie
o formie bycia-razem-z-innymi, tworzenie i zawiązywanie
więzi międzyludzkich, eksperymentalne projektowanie
i rekonfigurowanie kształtu wspólnego świata? Może
polityczność sztuki powinna przejawiać się w działaniach
partycypacyjnych, wspierających kooperację i oddolne
procesy samoorganizacji społecznej? A może, ostatecznie, w grę wchodzi tu jedynie wewnętrzna polityka świata
sztuki: zbijanie kapitału symbolicznego przez jego (uprzywilejowanych) aktorów?
Jakie warunki muszą być spełnione, aby sztuka mogła
realizować swe polityczne działania? Jakie przynoszą one
skutki? Czy polityczność sztuki podlega tradycyjnym podziałom i klasyfikacjom: prawica/lewica, polityka konserwatywna, liberalna, emancypacyjna, prospołeczna? Czy
poszukiwanie polityczności w sztuce nie jest symptomem
braku skuteczności w sferze właściwych działań politycznych? Czy jednak w polityce — a tym bardziej w polityce
sztuki — powinno zawsze chodzić o „skuteczność”?

T.Z.
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Konflikt i mediacja

Co to znaczy i co z tego wynika, że sztuka „działa politycznie”?

Tomasz Załuski: Czym jest dla Ciebie kuratorstwo?
Joanna Warsza: Na jednym z seminariów kuratorskich, jakie ostatnio prowadziłam wspólnie z pisarką Norą Sternfeld, ukułyśmy bliską
nam obu definicję kuratorstwa: bycie jednocześnie policjantką i aktywistką. Policjantką — bo jesteś w pozycji władzy wobec artystów,
stróżem pewnej ustanawiającej się hegemonii w świecie sztuki, aktywistką — bo chcesz używać wszelkich dostępnych ci dzięki temu
środków do tego, żeby tworzyć porządek kontrhegemoniczny.
T. Załuski: W 2011 roku byłaś współkuratorką 7. Biennale Sztuki
Współczesnej w Berlinie. Zgodnie z deklaracją głównego kuratora,
Artura Żmijewskiego, miało to być „biennale polityczne”. Co to
dokładnie oznaczało? Jak na potrzeby biennale, w rozmowach
i przygotowaniach, definiowaliście polityczność sztuki? Czy byliście w tej kwestii zgodni — na ile Twoje rozumienie polityczności
sztuki pokrywało się z ujęciem Żmijewskiego, a na ile od niego odbiegało?
J. Warsza: Żmijewski zaproponował taką koncepcję dla berlińskiego
biennale już w 2010 roku, kiedy podjął starania, aby zostać jego kuratorem. W propozycji tej ciekawe było samo pytanie o skuteczność
sztuki lub o to, co to znaczy, że sztuka jest polityczna: czy sztuka polityczna to taka, która przedstawia polityczność, dotyczy polityczności na poziomie reprezentacji, czy też raczej produkuje polityczność albo się przynajmniej do jej produkowania przyczynia. Koncept
zaproponowany przez Żmijewskiego w 2010 roku wyprzedził
w pewnym sensie czas, gdy pytanie o polityczną skuteczność stało
się na powrót bardzo aktualne. Pracowaliśmy nad biennale w 2011
i 2012 roku, w latach, gdy wraz z powstaniem Occupy Movements
i Arabską Wiosną, czyli tym, co się działo między innymi w Egipcie
i krajach Magrebu, dokonał się pewien przełom. Z perspektywy
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czasu wydaje się to ciekawe i ważne, że w samym pomyśle biennale
było coś, co wówczas wisiało w powietrzu. Ważne było to, że pytanie
o polityczność sztuki zostało zadane właśnie wówczas, w tym konkretnym momencie.
Jeśli chodzi zaś o samą definicję polityczności sztuki... To,
że Żmijewski zaprosił mnie do współkuratorowania biennale, tak
trudnego projektu, było dla mnie dużym wyzwaniem. Bardzo wiele
aspektów tego, czym Artur się w ogóle zajmuje, jest mi bliskich, na
przykład — performatywny efekt sztuki. Artura interesowało to, na
ile jesteśmy w stanie uwolnić się od pojęcia sztuki politycznej jako tej,
która jedynie przedstawia tematy polityczne, jak i to, jak mamy poszukiwać sztuki, która działałaby politycznie. Nie wystarczy nazwać
dokumentacji konfliktów w Trzecim Świecie sztuką polityczną, bo
takie zdjęcie jedynie reifikuje owe konflikty, lecz w żaden sposób nie
działa, nie uczestniczy w nich, nie odgrywa aktywnej roli. Właśnie
takie pojęcie polityczności sztuki było nam obojgu bliskie — zakładające konieczność odejścia od...
T. Załuski: ...samej tylko reprezentacji tematów politycznych
na rzecz działań, które mają skutki dające się określić jako
polityczne?
J. Warsza: Tak. Natomiast ja, w odróżnieniu od Artura, mniej wierzę
w „skuteczność”, bo skutków działania nigdy do końca nie daje się
zaprogramować. Zamiast pojęcia skuteczności, wolę odwoływać się
do pojęcia performatywności, gdyż jest ono bardziej pojemne i bardziej adekwatne. Performatywność odnosi się do działania sytuującego się w obrębie systemu, ale posiadającego potencjał subwersywny, potencjał przełamania tego systemu.
Wracając do biennale: praca nad nim zdecydowanie pomogła
mi uświadomić sobie, czym dla mnie samej jest polityczność. Choć
zawsze interesowałam się ideami politycznymi i dążyłam do tego,
aby działania, które organizuję i robię w przestrzeni publicznej,
miały reperkusje społeczne, to wcześniej nie byłam osobą stricte
polityczną. Biennale zmusiło mnie bowiem do konfrontacji i negocjacji własnej pozycji. Jak wiesz, Żmijewski działa poprzez inicjowanie konfliktów. Jest to jego metoda artystyczna i trudno się dziwić,
że jako kurator również jej użył. Bardzo często prowokował osoby,
z którymi pracował, i współpraca z nim nie była łatwa. Konieczność
konfrontacji, jaką narzucał, powodowała jednak, że trzeba było określić własną pozycję, zająć stanowisko. To był rodzaj politycznej prowokacji.
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Biennale nauczyło mnie również, że polityczność nie ogranicza
się do tego, co wywołuje konflikt. Konflikt ma, oczywiście, bardzo
duży potencjał polityczny, ale nie zawsze sam w sobie jest elementem
politycznym — staje się nim dopiero wówczas, gdy jego konfliktowość
jest sublimowana lub — w polu sztuki — kuratorowana, a później
w pewien sposób wykorzystywana.
T. Załuski: Zgadzam się, negocjacja i umiejętność zawiązania relacji
to bardzo istotne działania polityczne, czasami nawet ważniejsze
niż konflikt, spór czy zerwanie. Bez negocjowania trudno na dłuższą
metę skonstruować jakikolwiek zbiorowy podmiot polityczny.
J. Warsza: Niewątpliwie trzeba mieć odwagę, żeby wywołać konflikt
i biennale taką właśnie odwagę miało — odwagę, by zaburzyć bieg
produkcji i podważyć oczekiwania — rynkowe, społeczne, symboliczne, zwykle towarzyszące dużym wystawom sztuki. I za to doceniam
Żmijewskiego. Jednocześnie odnoszę wrażenie, że dla niego polityczność była bardzo często tożsama z samą tą odwagą, z gestem
stworzenia pewnego rodzaju eksperymentu i zainicjowania konfliktu,
gestem, do którego jest przyzwyczajony jako artysta, a nie jako kurator,
który musi być odpowiedzialny za sytuację, którą tworzy. Byłam
czasami w trudnej pozycji, bo uważam, że jako kurator — nawet najbardziej radykalny — nie możesz uciec od negocjacji, mediacji czy
odpowiedzialności. Inaczej inni zrobią to za ciebie. W eksperymencie
Artura było dla mnie za mało miejsca na tę mediację i poszanowanie
postaw innych.
T. Załuski: Z tego, co mówisz, wynika, że była to kwestia dominanty. Żmijewski skupiał się na generowaniu konfliktu, u Ciebie silniej
dochodziła do głosu potrzeba mediacji.
J. Warsza: Tak. W tej skomplikowanej sytuacji starałam się grać
rolę dobrego policjanta, ale często i to okazywało się niemożliwe.
Oczekiwano ode mnie, że będę tłumaczyć słowa lub czyny Artura,
co mnie bardzo denerwowało.
T. Załuski: Zostawmy więc różnice, a zajmijmy się podobieństwami.
W swoich wcześniejszych projektach zajmowałaś się działaniami,
które sytuowały się na pograniczu sztuki i aktywizmu. Żmijewski
też podkreślał konieczność przekraczania autonomii sztuki. Czy
sądzisz, że tu można by, z kolei, dostrzec jakieś podobieństwo między wami? I że oboje przypisujecie polityczność działaniom, które
są próbami przekroczenia sfery sztuki i wejścia w przestrzeń
pozaartystyczną?
S — 181

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

J. Warsza: Absolutnie tak. Wkroczyłam w pole sztuki z teatru, co
między innymi spowodowało, że przywiązuję wagę do kwestii publiczności czy analizy sztuki w kategoriach ekonomii doświadczenia —
jakie będzie to doświadczenie, jakiego rodzaju sytuację spowoduje
itd. W teatrze publiczność jest nieredukowalna, nie ma teatru bez publiczności, natomiast są wystawy bez publiczności, które są oglądane
i oceniane przez wąską grupę ekspertów. W sztuce ocena publiczności nie jest tak bardzo ważna, najbardziej liczy się ocena kilku wpływowych autorytetów. Mówię o tym dlatego, bo są to kwestie, które mają
kapitalne znaczenie dla sztuki politycznej.
T. Załuski: Rozmawiamy o polityczności sztuki, ale używamy tego
pojęcia bez sprecyzowania, o jakiego rodzaju politykę, jakiego rodzaju „opcję” czy „sprawę” chodzi. Podobnie jest w wypowiedziach
Żmijewskiego i chyba w większości dyskusji o polityczności sztuki — trącą one abstrakcją, bo nie określa się w nich, jakiego rodzaju
zadania i cele polityczne miałaby realizować sztuka. A jak to było
w przypadku berlińskiego biennale? Jakie dokładnie polityczne zadania i cele sobie stawialiście? Sam Żmijewski prezentował biennale jako eksperyment — działanie, które ma na celu sprawdzenie, czy
sztuka może w ogóle działać politycznie. I na dobrą sprawę — nie
wspomniał, jakie dokładnie cele polityczne — dające się, na przykład, zidentyfikować z określonymi opcjami w polu realnej polityki — mają być osiągnięte. W numerze „Krytyki Politycznej” poświęconym biennale pojawia się jedynie pojęcie „demokratyzacji” czy
też „radykalnej demokratyzacji” jako opis politycznego celu. Z kolei,
prezentowanie biennale jako eksperymentu, który ma sprawdzić,
czy sztuka może działać politycznie, to dość dogodne postawienie
sprawy. Pozwala bowiem odsunąć groźbę porażki i triumfować zarówno w sytuacji, gdy pojawi się jakiś polityczny efekt: „A nie mówiliśmy? Sztuka może działać i faktycznie działa politycznie!”, jak
i przy braku takiego efektu: „No tak, sprawdziliśmy i sztuka jeszcze
nie działa politycznie”. Ten drugi osąd faktycznie pojawiał się w niektórych komentarzach, które przybierały mniej więcej taką formę:
„tak, Żmijewski ma rację, biennale pokazało, że sztuka nie działa politycznie”. Czy również dla Ciebie był to rodzaj eksperymentu, ćwiczenia z tematyki polityczności w ogóle, czy może raczej stawiałaś
sobie jakieś konkretne cele, które można by określić jako polityczne
lub artystyczno-polityczne? I jak to się miało do „demokratyzacji”?
J. Warsza: Czy oczekiwałbyś od Żmijewskiego programu politycznego? I tak wiele osób grzmiało, że biennale jest za mocno dookreślone
w swej koncepcji i nazbyt dogmatyczne. Koncepcja biennale zakładała
prezentację sztuki wyrażającej różne poglądy i cele polityczne.
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T. Załuski: Tak, chętnie poznałbym jakiś program polityczny
Żmijewskiego, bo póki co, nie dostrzegam u niego niczego takiego.
A co do biennale, to czy nie sądzisz, że było ono jednak dość jednostronne, jeśli chodzi o prezentowane treści czy postawy polityczne?
I że, na przykład, ktoś taki, jak Mirosław Kazimierz Patecki, twórca
Pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie, kojarzący się raczej
z wartościami prawicowo-narodowymi, został zaproszony na zasadzie „ornamentu” — po to, aby legitymizować „otwartość” biennale
i zainteresowanie kuratora wszelkimi formami polityczności?
J. Warsza: Prowadząc risercz, interesowaliśmy się tym, czy dzisiaj
artyści nadal działają na rzecz określonej religii lub ideologii politycznej, czy istnieje, na przykład, coś takiego, w demokracji i poza
demokracją, jak sztuka państwowa lub ideologiczna. Zastanawialiśmy
się też, czy sztuka, którą uważamy dziś za neutralną, nie jest po prostu
sztuką kapitalistyczną i nie stanowi przykrywki neoliberalizmu, jak
twierdzą filozofowie, związani z nurtem spekulatywnego realizmu.
T. Załuski: Czy jednak uczestnicy i uczestniczki biennale nie
deklarowaliby się w większości jako lewicowcy?
J. Warsza: Sztuka współczesna to obszar, który jest deklaratywnie
lewicowy, ale w praktyce bywa z tym różnie. Sztuka jest sferą eksploatacji i samoeksploatacji, wyzysku, spekulacji, bezwzględnego
działania mechanizmów rynkowych: jak opisuje to Georg Scholette
w książce Dark Matter, dziewięćdziesiąt pięć procent artystów, którzy
nie odnieśli sukcesu, tworzy podbudowę dla pięciu procent tych,
którym się udało. Warto byłoby zmienić biennale w rodzaj parlamentu opinii, jednak większość artystów będzie upierała się przy swojej
lewicowości. Nie dostrzegają lub nie chcą dostrzec tego, że rynek
sztuki, na którym wszyscy funkcjonujemy, jest jedną z najbardziej plutokratycznych gałęzi gospodarki.
T. Załuski: Istnieje pogląd, że sztukę zaangażowaną, otwarcie
podejmującą tematy społeczno-polityczne, tworzą artyści i artystki deklarujący się jako lewicowi, natomiast prawa strona pozornie
odżegnuje się od upolityczniania sztuki i zamyka ją w wartościach
estetyczno-artystycznych, trwałych, ponadczasowych. Jeśli więc
mielibyśmy kogoś, kto deklaruje się jako artysta zaangażowany
politycznie, to z definicji byłby on artystą lewicowym. Co o tym
sądzisz?
J. Warsza: To ciekawe, choć osoba, która — na przykład — projektuje takiego Chrystusa ze Świebodzina nie może powiedzieć, że nie jest
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zaangażowana politycznie. To samo dotyczy prawicowego dyrektora
muzeum Terror Háza (Dom Terroru) w Budapeszcie, który jest blisko
związany z partią Fidesz. Prawicowcy często są zaangażowani politycznie realniej i w większym stopniu niż lewicowcy. Ci z kolei bywają
zaangażowani czysto dyskursywnie.
T. Załuski: Zostaje jeszcze kwestia demokratyzacji. Jak można by
ją rozumieć jako polityczny cel sztuki?
J. Warsza: Demokratyzacja to przede wszystkim proces podważania statusu produkcji sztuki i utartej normy jej recepcji, a zatem —
również statusu odbiorcy. W tym sensie 7. Berlin Biennale aktywizowało i demokratyzowało swoich odbiorców. Jeśli proces demokratyczny polega też na tym, że powstają oddolne inicjatywy, które wytykają błędy tych „na górze” — to biennale było roziskrzoną platformą
sporów.
Na biennale demokratyzacją zajmowali się w swoich projektach między innymi Jonas Staal, Yael Bartana, czy Árpád Schilling —
węgierski reżyser, który tworzy sytuację na pograniczu rzeczywistości i dramy, rozgrywa konflikty, deleguje konflikty społeczne do teatru.
Schilling używa teatru jako swego rodzaju terapii, generującej efekt
obcości, pozwalającej inaczej spojrzeć na realia życia. Chodzi mu też
o to, żeby potraktować rzeczywistość jak próbę teatralną — by przećwiczyć, dzięki środkom, jakimi dysponuje sztuka, codzienne sytuacje
życiowe i praktyki obywatelskie.
T. Załuski: Jakie jeszcze cele polityczne realizowali zaproszeni
artyści? Czy możesz opowiedzieć o tych działaniach, które wydały
Ci się najistotniejsze i najciekawsze?
J. Warsza: Dobrym przykładem artysty, który wręcz określa siebie
jako polityka w obrębie sztuki, jest Jonas Staal. Zwraca on, między
innymi, uwagę na aspekty prawne sztuki i zastanawia się, na ile konstytucyjne gwarancje wolności słowa i ekspresji artystycznej mogą
być narzędziami działań politycznych. Czy na przykład debata, która
nie może odbyć się w polu nie-sztuki, mogłaby się odbyć w polu
sztuki? Próbą odpowiedzi na to pytanie był zrealizowany na biennale projekt New World Summit, czyli konferencja, na której wystąpiły osoby powiązane z organizacjami uznawanymi za terrorystyczne i wpisanymi na rządowe listy grup terrorystycznych. Celem tego
przedsięwzięcia było stworzenie możliwości debaty na temat tak
zwanej wojny z terroryzmem i tworzenia oficjalnych list organizacji
terrorystycznych. Można, oczywiście, dyskutować, czy tworzenie
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takich list jest w ogóle słuszne czy też nie. Ważne jest jednak to, że powstają one i funkcjonują w sposób stricte ademokratyczny. A przecież
odbywa się to wszystko w porządku demokratycznym, w państwach,
które podpisują się pod ideałami demokracji, ale wspomniane listy
tworzą w sposób pozaprawny, nie stosując się do żadnych paragrafów.
To zaś, oczywiście, rodzi nadużycia. New World Summit miał na celu
polityczną demistyfikację osób wykluczonych z publicznej debaty na
ten temat i dopuszczenie ich do głosu. Muszę zresztą powiedzieć, że
Staal działa bardzo konsekwentnie — projekt na biennale nie był jednorazowym wydarzeniem, od tego czasu odbyły się chyba trzy lub
cztery jego edycje w różnych miejscach na świecie.
Tym, co podoba mi się w pracy wielu współczesnych artystów,
jest tworzenie i prowadzenie organizacji społeczno-politycznych. Cele,
jakie sobie stawiają, przerastają siły czy odpowiedzialność jednej
osoby, dlatego też zapoczątkowują działalność tego rodzaju organizacji i często pracują pod ich egidą. Nie są to kolektywy artystyczne,
ale organizacje społeczno-polityczne, które inicjują artyści, uznając
je zarazem za swoje projekty artystyczne: „organizacja jako dzieło
sztuki”. Jednym z takich artystów jest Renzo Martens. Prowadzi on
w Kongo organizację, która nazywa się Institute for Human Activities i w ramach jej działalności dąży, między innymi, do demistyfikacji
ekonomicznych aspektów sztuki. Pokazuje, na przykład, jak wielką
maszyną hipokryzji jest sztuka lewicowa, która podejmuje problemy
Trzeciego Świata w Pierwszym Świecie. Chodzi tu o rodzaj eksploatacji ekonomicznej: w Pierwszym Świecie powstaje zainteresowanie taką sztuką, jest ona przedmiotem inwestycji kolekcjonerów, ale
całe to zainteresowanie i obrót pieniężny ograniczają się do Pierwszego Świata, nigdy nie przyczyniając się do rozwiązania istniejących
w nim problemów. Martens próbuje właśnie przekierować przepływ
pieniędzy z obrotu sztuką do Trzeciego Świata. Podobnie jak w swych
poprzednich projektach, takich jak Enjoy poverty, stara się stworzyć
sytuację, można powiedzieć perwersyjną, w której pracownicy z Trzeciego Świata, na przykład — z byłej plantacji Unilever, zaczną pracować jako artyści i być może staną się ciekawymi twórcami dla kolekcjonerów, chętnych zainwestować pieniądze w ich prace.
T. Załuski: Czy chodzi mu o swoiste upodmiotowienie — przemianę
tych osób w podmioty twórcze i ekonomiczne?
J. Warsza: Tak, o upodmiotowienie, o jakąś taką perwersyjną emancypację. Wyobraźmy sobie, całkiem hipotetycznie, że Martens zakłada
szkołę rysunku i szkice, jakie tworzą tam ludzie z Trzeciego Świata,
są potem sprzedawane na Zachodzie, a zarobki trafiają do nich.
S — 185

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

S — 186

Co to znaczy i co z tego wynika, że sztuka „działa politycznie”?

Jonas Staal
New World Summit, po lewej stronie — widok parlamentu w berlińskim
teatrze Sophiensaele, po prawej stronie — Jonas Staal otwierający
obrady, 7. Berlin Biennale, 2012
(fot. Lidia Rossner)
Dzięki uprzejmości artysty
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Jonas Staal
New World Summit, od lewej do prawej: Jon Andoni Lekue
(ruch na rzecz niepodległości Kraju Basków), przewodniczący
parlamentu Robert Kluijver, Fadile Yildirim (Ruch Kurdyjskich
Kobiet), Luis Jalandoni (Narodowy Demokratyczny Front
Filipin), tłumacz Meral Cicek, Moussa Ag Assarid (Narodowy
Ruch Wyzwolenia Azawadu), tłumacz Ernst van den Hemel,
7. Berlin Biennale, 2012
(fot. Lidia Rossner)
Dzięki uprzejmości artysty
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Stawia to ich w zupełnie innej sytuacji — zyskują status artystów,
który może być narzędziem emancypacji. Martens próbuje też
obnażyć wspomnianą już hipokryzję wielu lewicowych projektów
artystycznych — to, co określa on jako cechującą je beauty and kindness, piękno i szlachetność. Bardzo często w tej lewicowej sztuce
chcemy być piękni i szlachetni, a tak naprawdę naszymi działaniami
utwierdzamy jedynie status quo. Martens ma odwagę naruszyć ten
status quo, dlatego jego działania można nazwać politycznymi.
T. Załuski: A jak on sobie radzi z faktem, że tego rodzaju działania
będą w nieunikniony sposób „szły na jego konto”, liczyły się jako
jego działania artystyczne? Sama powiedziałaś, że wymienieni
przez Ciebie artyści i artystki inicjują działalność pewnych organizacji społeczno-politycznych, ale jednocześnie traktują je jako
swoje „dzieła”. Czyli będzie to coś, co będzie nabijało ich kapitał
symboliczny — a wraz z nim ekonomiczny. Sądzę, że jest to nieunikniony element całej tej sytuacji.
J. Warsza: Niewątpliwie tak. Ale wydaje się, że powinniśmy już dać
sobie spokój z takim beauty and kindness — przestańmy oczekiwać, że Renzo będzie niczym Matka Teresa, usunie się teraz w cień,
a ważni staną się pracownicy z Trzeciego Świata i tylko oni będą
czerpać profity z całego przedsięwzięcia. Takie oczekiwania też
byłyby hipokryzją. Kapitał symboliczny jest bardzo silnym czynnikiem sprawczym w tej sytuacji i ktoś, kto organizuje tego rodzaju
projekty, zawsze będzie go zyskiwał. Jedyne, co możemy zrobić, to
uczynić ten mechanizm transparentnym. Ale jest w tym również
moment polityczny. Jeżeli ktoś z Trzeciego Świata, dajmy na to jakiś
pracownik Unilever, decyduje się na pracę z Martensem, to być może
robi tak, gdyż właśnie dostrzega ten kapitał symboliczny, a poprzez
kapitał symboliczny dostrzega też reguły, którymi rządzi się świat
sztuki. W efekcie, zaczyna rozumieć świat sztuki i może krytycznie
zaangażować się w obieg artystyczny, a jednocześnie mieć z tego
profity.
T. Załuski: Transparentność jest, oczywiście, istotna, ale jeszcze
ważniejsza jest odmienna dystrybucja czy raczej redystrybucja
tego kapitału, który artysta z Zachodu „nabija” sobie przez tego
typu projekty. Ten kapitał, symboliczny i ekonomiczny, może być
inaczej dystrybuowany, można go dzielić inaczej, niż się to teraz
zwykle odbywa. Taki mógłby być cel i sens polityczny tego rodzaju projektów.
J. Warsza: No właśnie, na przykład.
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T. Załuski: W trakcie naszego spotkania w ms2 Ewa Majewska zapytała o to, jak w koncepcji biennale czy raczej w koncepcji polityczności sztuki, która leżała u jego podstaw, były ujęte kwestie
mechanizmów ekonomicznych, które rządzą światem sztuki01.
Wówczas pytanie to trochę zawisło w powietrzu i właściwie pozostało bez wyraźnej odpowiedzi. Warto do niego teraz powrócić:
czy stawialiście sobie z Arturem Żmijewskim tego rodzaju kwestie
i próbowaliście je uwzględnić w koncepcji i strukturze biennale?
J. Warsza: Oczywiście, że je sobie stawialiśmy, temat ten był
absolutnie obecny w naszych działaniach. Na przykład — na rok
przed biennale, chyba we wrześniu 2011 roku, ukazała się publikacja
Forget Fear, która zawierała blisko czterdzieści opinii różnych osób,
ze świata sztuki i spoza niego, na temat sytuacji ekonomicznej sztuki
w Berlinie — jaka ona faktycznie jest, na ile można by ją zmienić,
a jeśli tak, to w jaki sposób itd. Była to próba zdiagnozowania czy zmapowania kontekstu, w którym mieliśmy działać w trakcie biennale.
Wypowiedzi, jakie zebraliśmy, dotyczyły na przykład pewnej umowy
społecznej, funkcjonującej w Berlinie i całych Niemczech — chodzi
o tak zwaną Künstlersozialkasse, kasę socjalną dla artystów. Polega
ona na tym, że każda galeria odprowadza pewien niewielki procent
zysku ze sprzedaży dzieł sztuki na to, żeby niezależni artyści i producenci kultury — niestety, nie dotyczy to kuratorów — mogli płacić
dużo mniejsze sumy na ubezpieczenie zdrowotne itd. W Niemczech
trwa nieustająca dyskusja na temat Künstlersozialkasse i nasza publikacja była wkładem biennale do tej debaty.
Mniej natomiast zauważalnym aspektem tego, jak biennale podejmowało wątki związane z ekonomią sztuki, był nasz sojusz
z grupą Voina. Zaprosiliśmy petersburską frakcję tej grupy do współkuratorowania biennale. Wydawałoby się, że był to jedynie konceptualny gest kuratorski, ale instytucjonalnie było to naprawdę bardzo
trudne do zrealizowania. Trzeba było sprawić, by grupa artystów,
która faktycznie nie wykonuje żadnej pracy kuratorskiej, otrzymała
honorarium i miała dostęp do tych wszystkich środków, jakie oferuje
pozycja kuratora takiego biennale, czyli dostęp do Kunstwerke, do
newslettera rozsyłanego do blisko siedemdziesięciu tysięcy osób itd.
Sądzę, że można na to patrzeć w kategoriach krytyki instytucjonalnej,

01.
Dyskusja panelowa: Co to znaczy i co z tego wynika, że sztuka
„działa politycznie”?, Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2), 25.01.2013.
Uczestnicy i uczestniczki: Roman Dziadkiewicz, Ewa Majewska,
Adam Ostolski, Joanna Warsza. Moderator: Tomasz Załuski.
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wskazującej, między innymi, relacje i uwarunkowania ekonomiczne
sztuki. Może nie zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie efektami ekonomicznymi tego, co sami produkujemy jako kuratorzy, ale próbowaliśmy, poprzez taką neokrytykę instytucjonalną, podważyć pewne
uznane przywileje, które łączą się z pracą kuratora, czyli pozycję
władzy, w tym władzy ekonomicznej.
T. Załuski: Czyli w tym wypadku chcieliście przenieść uposażenia
kuratorskie i część swojej pozycji władzy na grupę Voina.
J. Warsza: Tak, choć nie tylko przenieść na nich uposażenia, ale też
podpisać z nimi umowę, prawomocny kontrakt, na mocy którego nie
będą oni wykonywać pracy kuratorskiej, a jednak kontrakt będzie
i będzie obowiązywał.
T. Załuski: Ale do czego będzie ich w takim razie zobowiązywał?
Jak zostało to ujęte językiem prawniczym?
J. Warsza: Negocjowaliśmy ponad trzy miesiące z prawnikami,
aby umowa ta została zaakceptowana. Grupa Voina właściwie do
niczego nie była zobowiązana, oprócz tego, że jej członkowie mieli
wszędzie figurować jako współkuratorzy i doradcy biennale. Ale ta
ewentualna porada też właściwie nie była egzekwowana. Natomiast
oni, dzięki umowie, mieli w Rosji wynajęte mieszkanie, otrzymywali
pensję, co pozwalało im na realizację swoich działań i celów politycznych. Zgodzili się na naszą propozycję, bo biennale legitymizowało
ich również jako artystów. To zaś mogło być przydatne politycznie —
jeśli doszłoby do procesu, jak w przypadku Pussy Riot, to członkowie
Voiny mogliby się bronić i argumentować, że są artystami i tworzą
sztukę. Jak pamiętasz, w trakcie procesu Pussy Riot mówiono, że
to, co robią członkinie grupy, to jest „tak zwana sztuka”, nie chciano
zaakceptować artystycznego charakteru ich działań. Gdy jesteś
w tak skrajnej sytuacji, co wówczas decyduje o tym, że jednak jest to
sztuka?
T. Załuski: Legitymizacja ze strony poważnej instytucji lub imprezy artystycznej, na przykład berlińskiego biennale?
J. Warsza: Tak. I czasami zastawiałam się, co by było, gdyby taki
kontrakt był podpisany z Pussy Riot. Co mogłoby się potencjalnie
stać, czy by się to w ogóle jakoś przełożyło na późniejszy proces,
który odbył się w Moskwie, a jeśli tak, to w jaki sposób — ogólnie,
na ile wówczas wsparcie takiej instytucji, jak Kunstwerke, mogłoby
zadziałać politycznie. Bo wówczas członkinie Pussy Riot byłyby
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kuratorkami niemieckiego biennale, sponsorowanego przez rząd
Niemiec, a zatem — ich aresztowanie i skazanie miałoby również
pewne konsekwencje ekonomiczne.
T. Załuski: A jak kwestie ekonomiczne przełożyły się na tak
„przyziemny” aspekt biennale jak honoraria artystów i artystek?
J. Warsza: Uważam, że sprawa honorariów była rozwiązana w miarę
sprawiedliwe. Wprowadziliśmy trzy kategorie i odpowiadające im
stawki. Nikt nie pracował za darmo, wszyscy otrzymywali honoraria
w zależności od poniesionego nakładu pracy. Jeśli dajesz gotową
pracę — a był chyba tylko jeden taki przypadek — to dostajesz,
powiedzmy, 500 euro, jeżeli uczestniczysz w jakiś bardziej zaangażowany sposób to 1000 euro, a jeśli robisz nowy projekt, to około
3000 euro.
T. Załuski: Słyszałem, że aktywiści, których zaprosiliście do
Kunstwerke, domagali się możliwości współdecydowania o tym,
na co zostaną wydane pieniądze z budżetu biennale, a więc
udziału w tym, co nazwałaś wcześniej „władzą ekonomiczną”.
Jak odnieśliście się do tych postulatów?
J. Warsza: Aktywiści rzeczywiście otworzyli puszkę Pandory.
Zaczęli przeprowadzać ankiety na temat zarobków i hierarchii
w obrębie instytucji. W efekcie debat i żądań ekonomicznej transparentności, udało się znacznie podnieść stawkę wynagrodzenia dla
osób pilnujących wystaw w trakcie biennale. Te ustalenia zapadły
pod koniec trwania biennale w 2012 roku i nie udało się ich już
wówczas wprowadzić w życie, ale będą obowiązywały przy jego kolejnej edycji w 2014 roku.
T. Załuski: Chciałbym teraz wrócić do wątku autonomii sztuki.
Zwykle uważa się, że aby sztuka mogła działać politycznie, musi
pozbyć się swojej autonomii i ulec instrumentalizacji. A czy
możliwy jest inny scenariusz — czy to, co określa się mianem
„autonomii sztuki” samo może być instrumentem politycznym?
Weźmy przykład kontraktu z Voiną albo New World Summit Staala, czyli międzynarodowy szczyt organizacji kojarzonych z terroryzmem. W obu przypadkach autonomia sztuki, instytucjonalna, symboliczna, a nawet w jakimś sensie prawna, powoduje
właśnie, że w kontekście artystycznym może zdarzyć się coś, co
w „realnych”, pozaartystycznych sytuacjach wydarzyć się nie
może albo dochodzi do skutku o wiele trudniej.
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Załóżmy zatem, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca — autonomia sztuki może być w pewien sposób narzędziem
politycznym. Pojawia się wtedy kolejne pytanie: za jaką cenę?
Weźmy przykład działania z biennale, które było powszechnie
krytykowane: aktywiści polityczni, zaproszeni do udziału w biennale i sprowadzeni do Kunstwerke, stali się swego rodzaju ready
made, zostali zawłaszczeni i spetryfikowani przez instytucję sztuki, a polityczny potencjał ich działań uległ zniwelowaniu. Czy to
jest właśnie cena, jaką w takim wypadku trzeba zapłacić — odpolitycznienie?
J. Warsza: Nie ma chyba jednej odpowiedzi na to pytanie. Jeśli chodzi
o autonomię, to istotne są dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba być absolutnie świadomym, w jakim polu się działa i jakie to pole oferuje
narzędzia, jeśli chodzi o prawo, o kapitał symboliczny, o widzialność,
o działanie niedogmatyczne itd. Sądzę, że przy zachowaniu takiej
krytycznej świadomości można użyć autonomii sztuki w ciekawy
sposób, bez niwelowania politycznego potencjału tego, co dzięki tej
autonomii może zaistnieć. Po drugie, autonomia jest pod pewnym
względami pojęciem błędnym. Weźmy sztukę galeryjną — przecież
to jest sztuka zdeterminowana rynkowo, sztuka późnego kapitalizmu, a zatem również sztuka ideologiczna. Trzeba by zbadać, na ile
tak zwana sztuka autonomiczna wpisuje się w ramy rynku i podlega
dyktatowi neoliberalnemu. Już teraz widać, że targi sztuki w niedalekiej przyszłości staną się równie ważne jak imprezy typu biennale
i zaczną tworzyć programy towarzyszące oraz obudowę dyskursywną, a także organizować projekty z pogranicza sztuki i aktywizmu...
T. Załuski: Spróbujmy więc podsumować biennale. Z pewnością
wiesz, że przez wielu komentatorów zostało ono ocenione krytycznie lub bardzo krytycznie. Mówiono o całkowitej porażce,
wręcz klęsce, bardziej życzliwi przekonywali, że pod niektórymi
względami była to klęska produktywna poznawczo. Jak sama
z perspektywy czasu oceniasz biennale — jakie efekty przyniosło,
co udało się osiągnąć, co uważasz za udane rzeczy, jakie wnioski
płyną z biennale z perspektywy czasu, po przepracowaniu związanych z nim doświadczeń?
J. Warsza: Uważam, że próba oceny biennale jako klęski przypomina
chęć wystawienia na koniec roku oceny złemu uczniowi. Tkwi w tym
wręcz histeria, chęć potwierdzenia, że to na pewno nie powinno się
powtórzyć i że w ogóle coś tutaj niedobrego się wydarzyło. W tej
odmowie jest coś, co stanowi świetny materiał do analizy. Niewątpliwą wartością tego, co stało się w Berlinie, było doprowadzenie do
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rekontekstualizacji praktyk kulturowych oraz samego funkcjonowania imprez artystycznych typu biennale. Na świecie możesz wybierać
z blisko czterystu różnych biennale. Oto jedno, które miało ambicję
stać się czymś zbliżonym raczej do ruchu obywatelskiego niż klasycznej wystawy. Czemu nie?
T. Załuski: No dobrze, a konkretnie — co się udało, a czego nie
udało się zrobić?
J. Warsza: Wiem, że jest wiele rzeczy, które należało zrobić inaczej.
Uważam, że jeżeli mielibyśmy jeszcze raz pracować z członkami
Occupy Movement, to powinniśmy ich zaprosić do całego Kunstwerke, a nie dzielić jego przestrzeń na część wystawową i nie-wystawową, część prawdy i część nie-prawdy. A oficjalne „otwarcie” można
by zrobić ostatniego dnia, jako podsumowanie tego, co zdarzyło się
tam przez cały czas trwania biennale i wówczas pokazać wszystkie
procesy negocjacji politycznych, do jakich tam doszło.
I chyba najważniejsza sprawa: może to zabrzmi paradoksalnie, ale pod pewnymi względami biennale było za mało kuratorowane. Jak mówiłam, kurator pełni rolę mediatora. To ktoś, kto potrafi
doprowadzić do tego, że obie strony znajdą wspólną płaszczyznę
jakiegoś interesu i będą mogły się porozumieć. Occupy to niewątpliwie jedno z najciekawszych zjawisk ostatnich lat, a na pewno najciekawsze zjawisko w 2011 roku. Dlaczego o tym nie mówić, dlaczego
nie skonfrontować go ze światem sztuki — tym bardziej że w ruchu
Occupy było wielu artystów? To jednak wymaga mediacji. Sądzę, że
nie powinniśmy zostawiać ich samym sobie, ale tworzyć punkt styku.
Na tym właśnie, jak wspominałam, polegała różnica między mną
i Arturem Żmijewskim. Jego metoda artystyczna to inicjowanie konfliktogennego eksperymentu i obserwowanie z zewnątrz jego przebiegu. I dokładnie coś takiego stało się w trakcie biennale. Uważam,
że gdyby to spotkanie aktywistów ze światem sztuki było intensywniej mediowane, przełożyłoby się na wzmożenie polityczności całego
biennale. Ale na pewno polityczność była tam obecna. Byłam wielokrotnie świadkiem sytuacji, gdy dwie strony, które nigdy by się ze
sobą nie spotkały, na przykład członkowie ruchu Occupy Museums
i grupa kolekcjonerów dzieł sztuki, siadały jednak razem i rozmawiały ze sobą. I to był krótki moment sytuacji politycznej, jaką stworzyło
biennale. Reasumując: śmieszy mnie stwierdzenie, że biennale było
całkowitą klęską i klapą.
T. Załuski: Czy w swoich późniejszych projektach korzystałaś z lekcji, jaką był ten „krótki moment sytuacji politycznej”?
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Niedawno byłaś kuratorką pawilonu gruzińskiego w Wenecji.
Czy coś z doświadczeń berlińskich tutaj zaprocentowało? A może
w jakimś innym projekcie? Czy widzisz tu jakieś powiązania?
J. Warsza: W przypadku pawilonu Gruzji, czyli Kamikadze Loggia,
wróciłam raczej do moich wcześniejszych zainteresowań, a także
miałam okazję pracować z gronem przyjaciół. Pawilon został skonstruowany jako typowa sowiecka przybudówka na dachu weneckiego Arsenału. Aby konstrukcja ta mogła powstać, musiałam podjąć
się mediacji z gruzińskim ministrem kultury, dyrektorem biennale
w Wenecji oraz Masimilaino Gionim — głównym kuratorem pięćdziesiątej piątej edycji tej imprezy. Starałam się ich przekonać, jak ważna
jest Loggia dla międzynarodowej percepcji Gruzji. Wydaje mi się, że
pawilon był właśnie działaniem performatywnym o skuteczności politycznej. W gruzińskim ministerstwie kultury uświadomiono sobie
znaczenie sztuki współczesnej, w Wenecji zaś powstała architektura krytyczna wobec tego, czym jest weneckie biennale — w miejscu,
gdzie nie wolno budować nowych konstrukcji architektonicznych,
powstał nowy pawilon, dzięki któremu peryferyjny kraj został wyraziście wyeksponowany na głównych terenach wystawienniczych
imprezy.
T. Załuski: Czy chodzi o to, że relatywnie niski status Gruzji
w relacjach międzynarodowych nie pozwalał jej zaistnieć w centralnym miejscu biennale i konieczny był tego rodzaju wybieg?
Czy skuteczny performans polityczny polegał tu na urzeczywistnieniu symbolicznej obecności tego kraju?
J. Warsza: Tak, choć nie tylko. Korzenie Kamikaze Loggia tkwią
w okresie anarchicznych początków transformacji na Kaukazie. Na
początku lat 90. mieszkańcy bloków w Tbilisi często składali się na
projekt pirackiej dobudówki, przyklejonego do budynku architektonicznego pionu. Nowa część, zwana właśnie kamikadze loggia,
była wykorzystywana jako taras, lodówka lub — jak w przypadku
Gio Sumbadze — pracownia artysty. Idea palimpsestu i dodawania
metrażu poprzez tworzenie przestrzeni, która wchodziłaby w dialog
ze stromymi zboczami gór, była bliska mieszkańcom Kaukazu od
zawsze. Kamikadze loggia jest jednak typowym produktem lat 90.,
kiedy to w Gruzji — jednej z najbogatszych dawnych sowieckich
republik, będącej „miodem ZSRR ” — nastały biedne lata rządów
Eduarda Szewardnadze i wybuchały liczne konflikty wewnętrzne.
Budowano wówczas dalej tarasy i balkony ze złomu i innych znalezionych materiałów, zawłaszczając i przekształcając dziedzictwo
architektoniczne sowieckiego modernizmu. Wyzwalali się w ten
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sposób z rygoru odgórnych „planów zagospodarowania”. Sam termin
kamikadze loggia wymyślił podobno rosyjski dziennikarz, który chcąc
nadać tego rodzaju inicjatywom pejoratywny wydźwięk, odwołał się,
z jednej strony, do „niebezpiecznego”, „samobójczego” charakteru
narodowego Gruzinów, a drugiej strony — do końcówki większości
gruzińskich nazwisk: -adze. Odczytywałam taką architekturę jako
gest emancypacji — i właśnie taki gest chcieliśmy przenieść w kontekst biennale w Wenecji.
T. Załuski: Jak doszło do tego, że Kamikadze Loggia powstała na
dachu weneckiego Arsenału? Powiedziałaś, że na tym terenie
nie wolno było stawiać nowych konstrukcji architektonicznych —
dlaczego?
J. Warsza: Napisałam do kuratora tej edycji biennale, Massimiliano
Gioniego, z pytaniem, czy zgodzi się, aby pawilon gruziński został dobudowany, jako „pasożyt”, do głównego pawilonu wystawienniczego
w ogrodach Giardini, będących najstarszymi terenami wystawienniczymi biennale. Odpisał, że pomysł mu się podoba — korespondował
bowiem z ideą samoedukacji i samoorganizacji, obecną w projekcie jego wystawy Pałac Encyklopedyczny. Okazało się jednak, że na
mocy umów międzynarodowych żaden nowy kraj nie może „wystawiać się” na terenach Giardini od 1996 roku, kiedy ostatni pawilon wybudowała tam Korea Południowa. Główna architektka biennale zaproponowała nam dach na końcu kompleksu weneckiego Arsenału. Zdecydowaliśmy się więc na poszerzenie starego kompleksu budynków,
które służyły jako magazyny i mieszkania strażników wojskowych.
T. Załuski: Przejdźmy do spraw ogólniejszych. Jakbyś odpowiedziała na jedno z podstawowych pytań politycznych: w imię czego?
Jakie cele i zadania, które można by określić mianem politycznych,
próbujesz realizować w kuratorowanych przez siebie projektach?
J. Warsza: Jeśli jesteś kimś, kto uważa się za kuratorkę polityczną, lewicową, to musi być ci bliskie dążenie, żeby to, co robisz, działało na zasadzie kuli śniegowej, to znaczy — miało szerszy rezonans, wykraczający poza pole sztuki. Sztuka dysponuje różnymi
narzędziami, które umożliwiają symboliczne działania również
w innych sferach życia.
Zilustruję to na przykładzie projektu, nad którym niedawno
pracowałam z hiszpańską artystką Núrią Güell w ramach Göteborg
Biennale. Projekt nosił tytuł Czy chcesz zagrać w chowanego
z uchodźcą politycznym? Artystka, pracując z aktywistami i lokalnymi
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prawnikami, zaprosiła też do udziału w projekcie osobę, która wcześniej trzykrotnie bez powodzenia ubiegała się o azyl w Szwecji. Istnieją bowiem przepisy zwiększające szanse uchodźców na pozostanie
w tym kraju — zgodnie z nimi udział w takim projekcie mógłby być
pomocny. Ta osoba była policjantką w Kosowie i w przyszłości chciałaby również mieć zgodę na podjęcie takiej samej pracy w Szwecji.
Została więc zaproszona do tego, żeby grać w chowanego z widzami
biennale, przy czym to zawsze ona się chowała, a widzowie mieli ją
znaleźć. Była to sytuacja bardzo prosta, ale silnie angażująca emocjonalnie — nie można było pozostać obojętnym. A jednocześnie — zatrudnienie tej policjantki, umowa, jaką zawarła na trzy miesiące z biennale, wzmacniała jej szanse na stały pobyt w Szwecji. Mamy więc działanie jednocześnie symboliczne i realne, angażujące widzów na wielu
poziomach, a także każące im zakwestionować własną pozycję jako
widzów biennale. Tego rodzaju sztuka działa poprzez kolektyw i społeczne naczynia połączone.
T. Załuski: Czyli komu jest dziś potrzebna sztuka, która działa
politycznie?
J. Warsza: Komu? Wszystkim... Żyjemy w dosyć ciekawych czasach:
z jednej strony, coraz bardziej umacniają się dziś pozycje neoliberalne
i kapitalistyczne, z drugiej strony, tworzy się coraz szerszy front opozycji wobec nich oraz ich twórczej i skutecznej krytyki. Sztuka funkcjonuje po obu stronach tego podziału. Komu jest potrzebna? Temu, kto
jej chce. Jeżeli jednak pytasz mnie o to, czego oczekuję od sztuki, to
odpowiem, że oczekuję rekontekstualizacji i zakwestionowania moich
dotychczasowych przekonań, oczekuję doświadczeń poznawczych,
zmysłowo i intelektualnie, oraz antycypacji przyszłości poza instynktem krytycznym. A jeśli sztuka, która dostarcza takich doświadczeń,
może mieć jednocześnie polityczny skutek, to znaczy skutek powstający poza jej własnym polem, to tym lepiej.
T. Załuski: To prowadzi nas do kolejnego pytania — wiem, że bliska
Ci jest idea współpracy czy też sojuszu sztuki z innymi sferami
życia społecznego. Rozważmy taki model współpracy. Przedsięwzięcia artystyczno-społeczne mają najczęściej charakter
jednorazowy, „odświętny”: artysta przyjeżdża w jakieś miejsce,
przebywa tam, załóżmy — trzy miesiące, organizuje i realizuje swój
projekt, a następnie wyjeżdża i w innej części świata tworzy coś
nowego. Natomiast to, co artysta zostawia po sobie w danym miejscu, czyli pewna energia społeczna, jaką wygenerował jego projekt,
może być przejęte przez kogoś innego — przez jakąś organizację
społeczną lub grupę aktywistyczną, która może dalej pracować
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w tym samym miejscu, działać tam w sposób długotrwały i metodyczny, być może mniej artystyczny, za to bardziej społeczny.
O to, by ktoś działanie artysty przejął, trzeba, oczywiście, uprzednio zadbać, nie można liczyć na to, że coś takiego nastąpi samorzutnie.
Czy zgadzasz się z takim modelem współpracy? Czy
sądzisz, że sztuka może pełnić rolę swoistego „laboratorium”
narzędzi i sposobów działania, które byłyby później przejmowane
i stosowane w praktyce przez osoby prowadzące działania społeczno-polityczne poza sferą sztuki — przez działaczy społecznych, aktywistki polityczne, edukatorów, publicystki? Czy mogłabyś podać przykłady sytuacji, w których doszło do nawiązania
tego rodzaju współpracy? To jest ciekawa możliwość — sztuka,
nie tracąc autonomii, mogłaby użyczać części swego potencjału
i współpracować ze sferą społeczną.
J. Warsza: Bardzo dobrze to ująłeś. Ten model współpracy faktycznie
jest mi bliski. Przekonanie, że sztuka sama w sobie może coś zmienić,
jest wyrazem nazbyt dużej ufności w działania artystyczne. Sądzę,
że sama sztuka nie może niczego spowodować. Potrafi tworzyć wartości symboliczne, skupiać na sobie uwagę, rekontekstualizować
rzeczywistość — wskazywać i przekształcać problemy, produkować
Brechtowski efekt wyobcowania. Realny wpływ może jednak wywierać dopiero wtedy, kiedy te artystyczne kompetencje są łączone
z działaniami i dążeniami socjologów, polityków, aktywistów. Wierzę,
że dzięki takim transakcjom z innymi dziedzinami, sztuka może przynieść zmianę społeczną, a jednocześnie nie przestanie być sobą, nie
da się zinstrumentalizować.
Ten model współpracy jest mi więc bliski, ale dostrzegam
w nim także pewne niebezpieczeństwo. Zakłada on wyższość
sztuki nad życiem społecznym — artyści tworzą w „laboratorium”
sztuki jakieś niesamowite rozwiązania, a ktoś inny ma je stosować
i wdrażać. Trzeba więc uważać na taki „wyższościowy” dyskurs. Co
więcej, nie zawsze jest tak, że artysta przyjeżdża w dane miejsce i realizuje swój „odświętny” projekt, pozwalający lokalnej społeczności
zmienić swoje patrzenie na świat, a owa społeczność z takiej możliwości danej przez kogoś z zewnątrz korzysta. To raczej sama ta społeczność stwierdza, że potrzebuje artysty do tego, aby w niej pewne
rzeczy przekonfigurował.
I są na to przykłady. Latem 2013 roku Thomas Hirschhorn ponownie zrealizował jeden z projektów z serii Monuments,
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a mianowicie Gramsci Monument, miasteczko zbudowane z desek,
połączonych taśmą klejącą, przypominające favelę. Po raz pierwszy
widziałam ten projekt kilka lat temu, gdy z inicjatywy samego Hirschhorna powstał on na przedmieściach Paryża. Tam projekt ten zupełnie nie zadziałał. Teraz został zrealizowany w Bronksie. Ktoś z lokalnej społeczności dowiedział się o Hirschhornie i zapewne stwierdził,
że jego projekt będzie dobrym „atraktorem” wartości symbolicznej.
Lokalna społeczność zaprosiła artystę do zbudowania Gramsci Monument i projekt funkcjonował tam dwa czy trzy miesiące. Organizowano wokół niego różne aktywności, spotkania, wykłady, dyskusje.
Uczestniczyłam w jego otwarciu i miałam wrażenie, że właśnie tak
powinno to działać. Lokalna społeczność widzi sens w zapraszaniu
artystów, choć może do końca nie rozumie ich działań, może uważa,
że połowa artystów to wariaci. Ale dostrzega potencjał sztuki, to, że
jest ona w stanie stworzyć miejsce, w którym kwitną zachowania prospołeczne — lokalni nauczyciele decydują się uczyć za darmo, ktoś
tworzy bibliotekę, ktoś inny zaprasza gości do dyskusji. O tym wszystkim napisze zaś „New York Times”, co doprowadzi do zainteresowania
polityków problemami tej dzielnicy.
T. Załuski: Obawiam się, że może też doprowadzić do podwyższenia czynszów. Tu bowiem ujawnia się druga, „mroczna” strona
tego, o czym mówimy — zaproszenie artystów i artystek do
udziału w tego rodzaju „zamawianych” projektach może być
próbą zawłaszczania kapitału symbolicznego, jaki poprzez swoją
niecodzienność i medialność generują działania artystyczne.
Także w Polsce coraz liczniejsze są próby takiej ekonomicznej
instrumentalizacji sztuki. Trzeba więc uważać, w jakiego rodzaju
przedsięwzięciach się uczestniczy.
J. Warsza: Ależ właśnie na tym polega poszerzanie naszego rozumienia polityczności sztuki! Gdy zaczynasz robić taki projekt, to musisz
mieć świadomość jego możliwych konsekwencji. Kolejny przykład to
The Queens Museum w Nowym Jorku. Jest to instytucja nastawiona
na współpracę z artystami zaangażowanymi społecznie, a jednocześnie chce podejmować długoterminowe działania na rzecz lokalnej
społeczności. Zaprasza więc artystów, którzy realizują pojedynczy
projekt w wielu różnych miejscach. Taką artystką jest Tania Bruguera. W okolicach muzeum, w Queens, w społeczności Corona, założyła
ona centrum dla imigrantów. Był to element szerszych działań artystycznych, które posiadają też konkretne cele polityczne: postulowanie zmiany sytuacji immigrantów w skali globalnej. Dyrektor muzeum
Tom Finkelpearl nie miał jednak złudzeń co do tego, że po zrealizowaniu swojego projektu w Queens Bruguera wyjedzie, aby pracować
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w innym miejscu. Od razu zaczął więc myśleć nad tym, jak przejąć
i wykorzystać jej działania w dłuższej, wieloletniej perspektywie.
Zaprosił do współpracy nie tylko takich „mediatorów sztuki”, jak
kuratorzy i edukatorzy, ale również aktywistów, którzy pracują
dla miasta i lokalnej społeczności. Działanie w kontekście sztuki
i z użyciem sztuki pozwoliło im nieco inaczej podejść do wykonywanych prac społecznych, dało niezły zastrzyk energii i wygenerowało
spory entuzjazm dla tego, co robią.
Działania tej instytucji stanowią dla mnie bardzo ciekawy
model tego, jak pracować z lokalną społecznością, a jednocześnie
produkować i prezentować sztukę. Idąc do tego muzeum, można
obejrzeć ciekawe wystawy, a wieczorami posłuchać folkowych
zespołów z Queens. To przykład tego, jak przekraczać podział na
sztukę wysoką i kulturę popularną oraz jak łączyć działania lokalne
z globalnymi. Moim zdaniem, to jedno z najciekawszych miejsc na
świecie, jeśli chodzi o łączenie dyskursów i funkcji. Notabene Finkelpearl został niedawno naczelnikiem nowojorskiego wydziału kultury.
T. Załuski: Ostatnia sprawa, najbardziej aktualna i najbardziej
paląca. Zostałaś zaproszona do udziału w zbliżających się
Manifestach 10, które odbędą się latem 2014 roku w Petersburgu — jesteś tam kuratorką programu publicznego. Jeszcze przed wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego słychać
było głosy, że ze względu na politykę, jaką prowadzi Rosja pod
rządami Władimira Putina, imprezę tę należałoby odwołać lub
przenieść gdzie indziej. Po niedawnej rosyjskiej aneksji Krymu
głosy te zdecydowanie się nasiliły. Jak się do tego odnosisz? Na
czym w takiej sytuacji powinna polegać polityczność działań
kuratorskich?
J. Warsza: Istotnie, wraz z wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i aneksją Krymu pojawiły się wezwania do bojkotu Manifesta 10.
Wszyscy zaangażowani w ten projekt, kuratorzy i artyści, stanęliśmy przed klasycznym dylematem politycznym: działać dalej czy
się wycofać? Zadawaliśmy sobie pytania o to, czy powinniśmy kontynuować pracę, a jeżeli tak, to w jaki sposób, na jakich warunkach
i z jakimi konsekwencjami. Bojkot jako narzędzie polityczne dodatkowo polaryzuje sytuację — to bardzo ciekawy i potrzebny proces.
T. Załuski: Zdecydowałaś się pozostać w projekcie. Dlaczego?
J. Warsza: Zdałam sobie sprawę, że nie mogę i nie chcę się
wycofać. Skoro program publiczny Manifesta 10 ma być z założenia
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manifestacją krytycznej sztuki współczesnej, skoro ma rekontekstualizować status quo i naruszać hegemoniczny porządek, a przy
tym nie ograniczać się do zwykłego moralizatorstwa — to kiedy mielibyśmy się zaangażować, jeśli nie teraz? Oczywiście, nie będziemy
udawać, że nic się nie stało. Wręcz przeciwnie: program publiczny
został dostosowany do tego, co się obecnie dzieje, jest teraz śmielszy,
bardziej wyrazisty, bardziej „w punkt”. Sytuacja, z jaką mamy tu do
czynienia, rodzi także pytanie, co to właściwie znaczy „pracować z zaangażowaniem politycznym”. Jakiego rodzaju wyzwaniem dla opresyjnej władzy może być sztuka? Jakie zajmuje stanowisko w wojnie
informacyjnej? I wreszcie: czy może mieć jakąkolwiek siłę sprawczą
w dzisiejszej Rosji, gdzie wytępienie społeczeństwa obywatelskiego,
plutokracja i brak wrażliwości społecznej są dziedzictwem Związku
Radzieckiego? Widma przeszłości rodzą tu strach przez działaniem
kolektywnym, niechęć do protestów i prowadzą do unikania polityki.
Po raz kolejny pytanie o „miękką siłę” sztuki staje się bardzo aktualne.
Poza tym uważam, że samo piętnowanie opresyjności Rosji
nie sprzyja budowaniu tam pluralistycznego dyskursu politycznego.
Pracując dziś w Rosji, próbuję skorzystać z mojej pozycji, mojej topologicznej sytuacji przybysza z zewnątrz. Funkcjonuję tam na trochę
innych prawach i mogę zagrać tymi prawami, w obrębie systemu
i przeciwko niemu...
T. Załuski: ...który nie omieszka tego wykorzystać, przynajmniej
w pewnym stopniu.
J. Warsza: Tak, ale ja też spróbuję wykorzystać swoją sytuację i wprowadzić tam dyskurs krytyczny, a jednocześnie podważyć status quo
w polu sztuki. To jest właściwe polityczne działanie w tej sytuacji:
zamiast bojkotować Manifesta, trzeba raczej na nie pojechać i przyczynić się do tego, aby w Rosji powstał dyskurs krytyczny i miały
miejsce krytyczne działania artystyczne. Zaprosiłam artystów
z różnych krajów postsowieckich, którzy szczególnie dobrze rozumieją obecny moment polityczny. I wszyscy mamy coś do powiedzenia
na ten temat. Dlatego postanowiliśmy pozostać. Poczucie wolności
i świadomość, że w każdej chwili możemy odejść, sprawiają, że nie jesteśmy skazani na kompromisy.
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Sztuka jako polityka
prowadzona innymi
środkami

Co to znaczy i co z tego wynika, że sztuka „działa politycznie”?

SPLATAJĄCE SIĘ PERSPEKTYWY
Rozważania nad związkami między sztuką a polityką warto
zacząć od pewnej konstatacji. Za sformułowaniem: „Co to
znaczy, że sztuka działa politycznie?” kryją się w istocie dwa
zupełnie różne pytania, albo — ujmując to inaczej — pytanie
o polityczne działanie sztuki można zadawać z dwóch odrębnych, niesprowadzalnych do siebie perspektyw. Możemy
obrać za punkt wyjścia sztukę i jej działanie, w szczególności
działanie polityczne, albo odwrotnie — spojrzeć na interesujące nas zagadnienie z punktu widzenia polityki i działania
politycznego, a w szczególności działania za pomocą narzędzi artystycznych.
W pierwszym wypadku mamy jakiś obiekt artystyczny — przykład praktyki artystycznej, „dzieło sztuki” lub wystawę — i zastanawiamy się, w jakim sensie są one „polityczne”, czy też jaką politykę sobą reprezentują, świadomie bądź
nieświadomie, bezwiednie lub w sposób zamierzony. Pytanie
to możemy zadać w odniesieniu do dowolnej praktyki artystycznej. Jakie są jej możliwe i faktyczne skutki w dziedzinie
politycznej? Jaki jest jej polityczny znak? Komu będzie zawadzać, a dla kogo będzie sojuszniczką?
Inne pytania pojawiają się, gdy za punkt wyjścia przyjmiemy problematykę polityczną. Oto mamy jakieś wyzwanie
polityczne, jakieś zadanie, jakiś problem, i zastanawiamy się,
jak zastosować do nich metody i narzędzia „artystyczne” —
czyli repertuar środków, który wykształcił się historycznie
w ramach pola sztuki i jest postrzegany jako zewnętrzny
wobec polityki, ale zarazem zdolny w obszar polityczny
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interweniować. Pytamy wtedy o to, jakie narzędzia czy metody artystyczne będą odpowiednie do osiągnięcia zamierzonego przez nas celu.
W zależności od tego, z której perspektywy zadajemy
te pytania, mamy przed oczami inną problematykę, różne
miary skuteczności, odmienne rozumienie, tak „sztuki”, jak
i „polityki”. Nawet jeśli używamy tych samych terminów, to
ich znaczenie się zmienia. W pierwszym przypadku, „sztuka”
jest pewnym wyodrębnionym obszarem, „polityczność” zaś —
uniwersalnym wymiarem ludzkiej działalności. W drugim przypadku, to „polityka” stanowi wyodrębnioną dziedzinę o własnych regułach, „sztuka” zaś to przede wszystkim pewnego
rodzaju skrzynka z narzędziami.

01.
Podstawowym punktem odniesienia
jest tu oczywiście filozofia Rancière’a:
J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego,
przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Korporacja Ha!art, Kraków 2008.

Te dwa ujęcia są odrębne, ale zarazem nawzajem siebie zakładają. Jeśli sztukę da się wykorzystać w celach politycznych, jest to możliwe, ponieważ zawsze już jest ona jakoś
polityczna. I odwrotnie: sztuka jest zawsze już polityczna, ponieważ polityka jako taka ma w sobie nieusuwalny wymiar estetyczny01. Gra polityczna, zmagania o władzę, utrwalanie porządku społecznego czy dążenie do jego obalenia — wszystko
to ostatecznie dotyczy, bezpośrednio lub pośrednio, kształtu
świata, w którym żyjemy lub w jakim chcielibyśmy żyć.

ODWRACANIE WEKTORÓW
Sztuka może być więc polityką prowadzoną innymi
środkami. Ale co to właściwie oznacza? Nie ma czegoś takiego jak polityka tout court, polityczność zawsze ma jakiś
określony znak (jest lewicowa lub prawicowa) bądź wektor
(jest nastawiona na porządek lub na zmianę).
Również „sztuka jako polityka” może mieć różne znaki czy wektory. Może na przykład upolityczniać zjawiska czy
problemy, które dotąd postrzegano jako pozostające poza
obszarem polityki (jeśli w ogóle były przedmiotem publicznej uwagi). Ten wektor trafnie opisuje Krzysztof Wodiczko:
„Artysta może być politykiem, który włącza się w dyskurs polityczny jako ktoś, kto tworzy punkty, gdzie zbiegają się różnego
rodzaju wypowiedzi. Jest katalizatorem, który powoduje, że
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02.
Dziecko z Grobu Nieznanego Żołnierza jest w każdym z nas. Krzysztof Wodiczko w rozmowie z Jakubem
Majmurkiem, 2013 (10 XI) [online],
www.krytykapolityczna.pl [dostęp:
15.01.2014].

przestrzeń publiczna staje się bardziej nasycona politycznością”02. Obok licznych projektów Wodiczki, przykładem świadomego uprawiania sztuki w ten sposób są działania Joanny
Rajkowskiej (Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, Dotleniacz,
Minaret) czy Cecylii Malik (Warkocze Białki). Ale narzędzia
artystyczne mogą też „odpolityczniać” różne kwestie; za pomocą naturalizacji, sakralizacji czy monumentalizacji usuwać
je z zakresu spraw uznawanych za podlegające debacie i politycznym decyzjom. To również jest skutkiem par excellence politycznym, konkretną interwencją w zmagania o władzę
i kształt świata. Znaczna część pomników czy projektów architektonicznych działa politycznie właśnie w taki sposób.
W zrozumieniu mechanizmów politycznej skuteczności sztuki pomóc może przyjrzenie się temu, w jaki sposób narzędzia artystyczne mogą być użyte do odwrócenia,
ograniczenia lub zmiany skutków, uzyskanych wcześniej za
pomocą innych narzędzi. Działanie artystyczne nie tylko pozostawia w świecie pewien własny ślad, lecz może także zmieniać sens innych, wcześniejszych działań, tworząc dla nich
nowy kontekst.

03.
A. Ostolski, Dotykanie wstydu: Holokaust w malarstwie Wilhelma Sasnala,
[w:] Sasnal. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. zespół KP, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2007,
s. 46–65.

Przykładem takiej zmiany znaczeń jest wzór na ołówkach, jakie można kupić w sklepiku muzealnym w Muzeum
Powstania Warszawskiego. Zdobi je motyw bratków z muralu
Wilhelma Sasnala. To nie jest tak, że Sasnal zaczął projektować ołówki dla muzeum. W lipcu 2007 roku namalował
na zaproszenie muzeum mural na Murze Pamięci — jeden
z kilkunastu projektów stworzonych przez różnych artystów
i artystki. Mural Sasnala składa się z żółtych bratków przypominających trupie główki, namalowanych na czarnym tle.
Artyście udało się wyrazić ambiwalencję, jaka wiąże się z historią powstania warszawskiego: szacunek dla ciężaru tej historii, jej wielkości, ale zarazem dystans do propagandowego
kultu powstania, a więc w pewnym stopniu również do wizji
zaprogramowanej w/przez muzeum03. Sytuacja zmienia się
jednak w momencie, gdy motyw z muralu stał się wzorem
umieszczanym na seryjnie produkowanych ołówkach. Sztuka
kwestionująca porządek wpisana została w jego podtrzymywanie. Bratki na ołówku nie niepokoją — stają się gadżetem,
suwenirem, wpisują się w traktowanie powstania warszawskiego jako elementu prawicowo-heroicznego life style’u.
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Innym przykładem odwracania wektorów może być
happening, który współorganizowałem w 2006 roku w związku ze wzniesionym świeżo w Warszawie pomnikiem Romana
Dmowskiego. Pomnik od początku budził kontrowersje, gdyż
zdaniem krytyków uprawomocniał wizję historii narodowej, z której wykluczano punkt widzenia i głos ofiar polskiego nacjonalizmu i antysemityzmu. Wraz z Bożeną Umińską,
Aliną Całą, Markiem Edelmanem i Marią Janion wystosowałem list otwarty przeciwko odsłanianiu tego pomnika.
Jednocześnie, wraz z warszawskim kołem Partii Zieloni, zorganizowaliśmy happening. Odsłonięcie pomnika zaplanowano na Święto Niepodległości 11 listopada. Dwa dni wcześniej
dokonaliśmy więc uroczystego zasłonięcia pomnika Romana
Dmowskiego w rocznicę Nocy Kryształowej. Stanęliśmy
przed pomnikiem, zasłaniając go zielonym suknem z napisem „Noc Kryształowa — pamiętamy”. Oprócz Zielonych
przyszło też kilku narodowców, którzy chcieli uchronić pomnik przed „profanacją” oraz nieliczna, ale skuteczna grupa
policji. „Zasłonięcie” pomnika nie powstrzymało jego odsłonięcia, ale — wraz z innymi działaniami, których było częścią — skutecznie pozbawiło go aury oczywistości, wyzwalając szereg innych działań, od prasowej debaty historyków
na temat postaci Dmowskiego, po oblanie pomnika różową
farbą przez nieznane osoby. Pod wpływem debaty, z udziału w uroczystościach odsłonięcia pomnika wycofał się zapowiadany wcześniej prezydent Lech Kaczyński. Zamiast być
znakiem uznania tradycji endeckiej, pomnik Dmowskiego
stał się katalizatorem dyskusji. Do dziś są pod nim organizowane happeningi, wyrażające sprzeciw wobec różnych form
ksenofobii i szowinizmu.

KONTEKSTY SKUTECZNOŚCI
Kiedy mówimy o skuteczności i nieskuteczności, musimy dostrzegać, że te pojęcia mają w różnych kontekstach
odmienne znaczenia. Zastanawiamy się nad polityczną skutecznością sztuki, ale może warto najpierw zapytać o polityczną skuteczność polityki. Polityka jest obszarem w większym
stopniu niż sztuka antagonistycznym. To oznacza, że jeśli
jedni politycy są skuteczni, to są skuteczni przede wszystkim w unieskutecznianiu działań innych polityków. Mówiąc
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o politycznej skuteczności w jakiejkolwiek dziedzinie, musimy zdawać sobie sprawę, że skuteczność zawsze wiąże się
z ryzykiem, z możliwością wystawienia się na nieskuteczność.
Między skutecznością w polu artystycznym a skutecznością w polu politycznym można wskazać trzy podstawowe
różnice. Pierwsza polega na tym, że artysta lub artystka ma
większą możliwość eksperymentowania w zaciszu swojego
warsztatu: jeśli jakiś obiekt czy działanie uzna za nieudane, to
nie będzie go po prostu pokazywać czy realizować. Wiadomo,
że dobra poetka to taka poetka, która ma kosz na śmieci i nie
waha się nim posługiwać. Natomiast w działalności politycznej wystawianie się na nieskuteczność ma charakter ciągły.
W działalności politycznej doświadczenie bycia nieskutecznym jest równie częste jak bycia skutecznym, bo w polityce
tak naprawdę nie ma „kosza na śmieci”. Podobnie jest do
pewnego stopnia ze sztuką, która chce być polityczna w tym
sensie, że świadomie stawia sobie polityczne zadania, chce
reagować na rzeczywistość tu i teraz. To znaczy, że jeśli coś
postrzegamy jako „nieskuteczne”, to nie musi to wynikać
z braku kompetencji po stronie artysty czy artystki, ale może
też wynikać z różnych uwarunkowań.
Druga różnica jest taka, że oba pola mają inną miarę
skuteczności czy sukcesu, i te miary mogą wchodzić ze sobą
w napięcie. Jeśli mówimy o świecie sztuki, to ważną miarą osiągnięcia artystycznego jest „nowość”. Wartość ta jest związana z nowoczesnością — wcześniej, nowość, innowacyjność,
stworzenie wrażenia, że „tego jeszcze nie było”, nie stanowiły dominujących oczekiwań wobec sztuki. Dopiero od mniej
więcej XIX wieku nowość stała się fundamentalnym rysem
działalności artystycznej i kryterium jej oceny. W polityce,
jeśli mówimy o skuteczności, to jej miarą jest pewna zmiana,
wywarcie wpływu na kształt świata czy też inna dystrybucja
władzy — coś, co bardziej kojarzymy w życiu codziennym
z pojęciem „skutku”. Te dwa kryteria mogą się ze sobą kłócić.
Na przykład, praktyka artystyczna, która może świetnie uwidocznić problem osiedli kontenerowych w jakimś polskim mieście, może być z punktu widzenia kryteriów pola artystycznego „wtórna”. Czy ocenimy ją jako sztukę „skuteczną”, czy nie?
Opowiedzenie się za świadomą siebie politycznością
sztuki może więc oznaczać pewną pochwałę wtórności, korzystania ze sprawdzonych sposobów, a przynajmniej odsunięcie
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tego strachu przed wtórnością, który jest prawdopodobnie
podstawowym lękiem, towarzyszącym współczesnej praktyce artystycznej.
Trzecia różnica między polem artystycznym a politycznym jest najważniejsza, bo to ona sprawia, że sztuka może
być naprawdę politycznie skuteczna. Chodzi o charakter
cenzury (cenzur) w obu polach. I w polityce, i w sztuce zawsze
obowiązują jakieś cenzury — ograniczenia dotyczące tego,
co i w jaki sposób może być powiedziane — ale w obu sferach są one inne, nie nakładają się na siebie, nie są absolutnie równoległe. Zawsze są takie rzeczy, których nie można
skutecznie wypowiedzieć w debacie politycznej, a można
powiedzieć za pomocą sztuki, i odwrotnie. (Co ważne, chodzi tu nie tyle o zewnętrzną cenzurę narzucaną polu sztuki,
na przykład, przez świat polityki, lecz o wewnętrzną cenzurę konstytuującą pole praktyki artystycznej jako takiej). Z tej
niepełnej przystawalności cenzur w sztuce i polityce można
zrobić taki oto użytek: można uwidocznić problemy, których
nie da się nazwać czy pokazać w języku polityki, na przykład
— oddając scenę tym, którzy w obecnym kształcie świata nie
mają prawa głosu. To się może wydawać banalne, ale to jest
w istocie jeden z fundamentalnych warunków politycznej
skuteczności sztuki.

04.
Schengen: kontrolny punkt obserwacyjny, Fundacja Laury Palmer, [online],
http://www.laura-palmer.pl/pl/
projekty/27/finisaz-stadionu-xlecia/26/schengen [dostęp:
22.01.2014].

Ową nieprzystawalność cenzur w polu artystycznym
i politycznym owocnie wykorzystał szwajcarski niezależny teatr Schauplatz International, organizując w Warszawie
w ramach Finisażu Stadionu X-lecia akcję poświęconą strefie Schengen i Frontexowi — agencji Unii Europejskiej, odpowiedzialnej za szczelność jej granic, a zarazem jedynej
unijnej agencji, mającej siedzibę w Polsce. Akcja miała między innymi na celu wskazać na „ciemną” stronę działań
Frontexu. „Frontex we współpracy z policją, wojskiem i tajnymi służbami kieruje grupami szybkiej interwencji, organizuje polowania na ludzi i deportacje czarterowe. W efekcie,
emigranci używają niebezpiecznych sposobów przekraczania
granic” — czytamy w opisie wydarzenia na stronie Fundacji
Laury Palmer04. W 2008 roku, kiedy odbywała się ta akcja,
w debacie publicznej nie było miejsca na krytykę działań Unii
Europejskiej z perspektywy wartości lewicowych czy praw
człowieka — krytyka UE zarezerwowana była dla populistów bądź nacjonalistycznej prawicy. To tabu powodowało,
że świadomość istnienia i skutków działalności Frontexu była
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niewielka. Działania szwajcarskiego teatru, których kuratorką była Joanna Warsza, zrobiły pierwszy wyłom w cenzurze
— wkrótce potem w lewicowych mediach zaczęły pojawiać
się pierwsze artykuły o Frontexie i analizy jego działalności.

05.
Zob. opis projektu — [online],
http://paufaus.net/portfolio/
transaccion-%E2%80%98czymjest-frontex%E2%80%99/?lang=
en [dostęp: 24.01.2014].

Nie oznacza to oczywiście, że cenzura znikła raz na zawsze. Latem 2011 roku Pau Faus, hiszpański artysta, przebywający na rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski, zaproponował projekt, którego celem miało być
wyjście z tematem Frontexu w przestrzeń publiczną05. Faus
zamierzał poinformować mieszkańców Warszawy o tym, że
właśnie w tym mieście znajduje się siedziba Frontexu i co
fakt ten w istocie oznacza. Projekt What is Frontex? miał się
składać z trzech elementów: po pierwsze — z trzech billboardów ze zdjęciami, krótkim tekstem i adresem strony internetowej, po drugie — z owej strony z podstawowymi informacjami o Frontexie, opiniami, dokumentacją akcji i linkami
do innych stron, po trzecie — z wykładów wokół problematyki Frontexu i granic w Europie. Projekt nie został jednak
zrealizowany, gdyż dyrektor CSW uznał, że nie jest on „artystycznie interesujący”. Trzeba odnotować, że „brak wartości artystycznej” to argument często wysuwany wobec prac
budzących polityczne kontrowersje, takich jak Pasja Doroty
Nieznalskiej czy wykonany przez Karolinę Bregułę cykl fotografii Niech nas zobaczą.

DWUZNACZNOŚĆ CENZURY

06.
I. Kowalczyk, Ciało i władza. Polska
sztuka krytyczna lat 90., Sic!, Warszawa 2002; A. Żmijewski, Drżące
ciała. Rozmowy z artystami, Bytomskie Centrum Kultury — CSW Kronika i Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Bytom–Warszawa 2008.

Kwestii cenzury warto przyjrzeć się bliżej, gdyż stanowi ona nie tylko jeden z leitmotivów teoretycznej refleksji
nad sztuką, lecz jest także — a przynajmniej była w pewnym
okresie — istotnym składnikiem samorozumienia polskiego
świata sztuki. Polska sztuka krytyczna lat 90. cechowała się
szczególną wrażliwością na cenzurę, a walkę z nią, przekraczanie kolejnych granic tego, co i w jaki sposób wolno artystycznie wyrazić, obierała za swój azymut06. Przeciwstawienie
cenzury i autonomii było podstawową produktywną opozycją tego nurtu. W refleksji i autorefleksji na ogół przeoczano
jednak fakt, że cenzura nie jest tylko „ograniczeniem” tego,
co wolno powiedzieć czy pokazać, lecz jest przede wszystkim produktywna. Warto więc przyjrzeć się temu, jak wiele
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Pau Faus
Czym jest Frontex?, ruchomy billboard na ulicach
Warszawy, 2011
(fot. Kolektyw Syrena)
Dzięki uprzejmości artysty
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działań artystycznych powstało w odpowiedzi na faktyczną
bądź spodziewaną cenzurę, z niej właśnie czerpiąc warunki
swojej zrozumiałości.

07.
J. Butler, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł.
A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

08.
A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007,
nr 11–12, s. 14–24.

W Walczących słowach, jednej z najważniejszych filozoficznych prac, poświęconych zjawisku cenzury, Judith
Butler podkreśla, że cenzura jest nie tylko zakazem, lecz również warunkiem możliwości wypowiadania się. Butler zwraca uwagę na „cenzurę pierwotną”, która konstytuuje obszar
sensownych wypowiedzi. W sztuce, w polityce, w pracy intelektualnej cenzura potrzebna jest również po to, aby ją przekraczać. Nigdy nie jest absolutna („ocenzurowanie tekstu
jest z konieczności niepełne”), ale też nigdy nie jest całkiem
nieobecna („odcenzurowanie tekstu jest z konieczności niepełne”)07. To jest właśnie wyzwanie, na które odpowiadamy,
z którym się mierzymy, dzięki któremu zyskujemy impuls, by
tworzyć, by przekraczać istniejące wykluczenia — a tym samym wytyczać nowe.
Polska sztuka krytyczna opierała się w dużym stopniu na absolutyzacji zarówno cenzury (jako czystego zła), jak
i autonomii (jako czystego dobra). W pewnym sensie tworzyła duet z konserwatywną kulturą lat 90., stanowiąc część
jej konstytutywnego zewnętrza. Wszelkie próby oceny danego obiektu czy praktyki artystycznej z perspektywy politycznej, etycznej — czy jakiejkolwiek innej, postrzeganej
jako „zewnętrzna” wobec pola sztuki — odrzucane były jako
niedopuszczalna ingerencja w autonomię sztuki. W manifeście Stosowane sztuki społeczne08 Artur Żmijewski słusznie
wskazywał, że takie rozumienie autonomii sztuki oznaczało,
w istocie, nie tylko rezygnację ze skuteczności, lecz także
wymawianie się od odpowiedzialności za pozaartystyczne
skutki własnych działań.
Polska sztuka krytyczna doczekała się z upływem lat
wielu krytycznych ocen, z których wiele jest celnych. Warto
jednak zwrócić uwagę na fakt, że wiele osób, które tworzyły
ten nurt bądź pisały o nim w latach 90., w pierwszej dekadzie
nowego stulecia zmieniło zarówno sposób uprawiania sztuki, jak i swoje myślenie o sztuce. Towarzyszyła temu zmiana
sposobu myślenia o władzy: antypolityczną wizję władzy jako
czegoś złego lub co najmniej podejrzanego, zastąpiła wizja zaangażowana i obywatelska. Artysta przestał pozycjonować
się jako potencjalna ofiara konserwatywnego społeczeństwa
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09.
J. Erbel, A. Ostolski, The Artist-Citizen:
New Directions in Political Art in
Poland, [w:] Land of Human Rights:
Artistic and Activist Strategies of
Making Human Rights Visible, red.
L. Huber, J. Laister, A. Lederer,
M. Makovec, O. Ressler, Revolver
Publishing, Berlin 2009, s. 154–159.

i jego cenzorskiej machiny, a zaczął postrzegać się jako obywatel, zaangażowany w konkretne spory polityczne, a niekiedy
też je prowokujący. Tę przemianę, której wczesnym przejawem był manifest Żmijewskiego, opisywałem kiedyś wspólnie
z Joanną Erbel jako rozstanie ze sztuką krytyczną i przejście
do modelu artystki-obywatelki09. W tym rozstaniu był, oczywiście, silny rys kontynuacji transgresyjnego wymiaru sztuki
krytycznej. Przemiana była możliwa również dlatego, że sztuka krytyczna — zanim jej formuła się wyczerpała — zdołała
dzięki „kreatywnej destrukcji” utorować drogę nowym typom
artystycznych poszukiwań.

KRYTYKA, WPŁYW, UDZIAŁ
Manifest Żmijewskiego urefleksyjniał i wyrażał zmianę,
która już dojrzewała (a przy tym usiłował narzucić określone,
autorskie rozumienie tej zmiany). Chodzi o przejście od pojmowania dzieła lub działania artystycznego jako skończonego komunikatu, który jest przyjmowany lub odrzucany („cenzurowany”), do postrzegania go jako gestu, którego znaczenie dopiero wyłoni się w kontakcie z odbiorcami, także tymi
nieprzyjaznymi. Oczywiście, na pewnym poziomie jest to po
prostu opis normalnej sytuacji: dzieła zawsze są „współtworzone” przez swych odbiorców. Jednak uprzytomnienie sobie tego faktu i wyciągnięcie z niego konsekwencji zmienia
sposób uprawiania sztuki.
W epoce sztuki krytycznej owo współtworzenie znaczenia sztuki przez wrogich odbiorców było interpretowane
jako cenzura, a tym samym dostarczało okazji, by domagać
się potwierdzenia autonomii sztuki. Skandal — cenzura —
autonomia tworzyły nierozerwalną triadę. Przykładem może
być wystawa Piotra Uklańskiego Naziści w warszawskiej
Zachęcie (2000), w którą zainterweniował Daniel Olbrychski.
Czy Olbrychski dokonał aktu wandalizmu na wspaniałej wystawie Uklańskiego, czy raczej to dopiero Olbrychski nadał
tej wystawie nośność, wykraczającą poza jednorazowe wystawienie w Zachęcie? Tak czy owak, dziś pamiętamy tę wystawę zawsze razem z gestem Olbrychskiego, a być może
właśnie dzięki temu gestowi. Jeszcze wyraźniej widać to
w przypadku rzeźby Maurizia Cattelana Dziewiąta godzina,
przedstawiającej Karola Wojtyłę, przygwożdżonego przez
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meteor. Rzeźba, również wystawiona w Zachęcie w 2000
roku, została „zaatakowana” przez posła na Sejm RP Witolda
Tomczaka. Można bez obaw zaryzykować opinię, że to właśnie ten atak zapewnił jej miejsce w historii sztuki w Polsce.
Także sztuce tworzonej przez artystki-obywatelki zdarza się zależeć od krytycznych, a nawet wrogich reakcji części
publiczności. Jest to jednak relacja innego rodzaju. Dla takiej
sztuki wrogowie bywają partnerami, a nawet w pewnym sensie sojusznikami, jeśli pod nazwą „sojusznik” będziemy rozumieć nie kogoś, kto nas lubi czy nam sprzyja, lecz kogoś, kto
razem z nami — chcąc lub nie chcąc, sprowokowany, zaproszony lub uwiedziony — powoduje pewną zmianę w świecie.

10.
M. Wenzel, Prawo do publicznych
demonstracji gejów i lesbijek. Komunikat z badań BS/193/2005, 2005
(13 XII) [online], www.cbos.pl [dostęp:
10.02.2014].
11.
M. Feliksiak, Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich. Komunikat z badań BS/24/2013,
2013 (27 II), www.cbos.pl [dostęp:
10.02.2014].

Za jeden z najbardziej udanych przykładów interwencji artystycznej w wyobraźnię społeczną w Polsce uważam
kampanię społeczną i fotografie Karoliny Breguły Niech nas
zobaczą (2003). Fotografie przedstawiały pary gejowskie
i lesbijskie, trzymające się za ręce. Były wystawiane zarówno
w przestrzeni galerii, jak i w przestrzeni miejskiej na nośnikach
reklamowych — w obu przypadkach nie bez oporów i różnych
perypetii. Fotografie te wpisały się w szczególny moment,
gdy kwestia prawa osób LGBT zaczynała wyrastać na jeden
z głównych tematów sporu na osi lewica — prawica. Dzięki
temu prace Breguły mogły współuczestniczyć w zmianie postaw wobec osób homoseksualnych w Polsce. Również dlatego, że wzbudziły opór, reakcje drugiej strony, a tym samym
prowokowały dyskusję o prawach mniejszości seksualnych,
zwłaszcza o związkach partnerskich i prawie do organizowania marszów równości. Przy okazji kampanii Niech nas zobaczą
po stronie środowisk LGBT po raz pierwszy opowiedzieli się nie
tylko ich „naturalni” sojusznicy, lecz także kilku konserwatywnych intelektualistów. Rok później w Polsce toczyła się już regularna „wojna kulturowa” w tej sprawie, a dwa lata później doszło
do przełomu: według badań CBOS w 2005 roku w ciągu kilku
miesięcy liczba osób akceptujących marsze równości wzrosła z 20% do 33%10. Przez całą dekadę również systematycznie spada liczba tych, którzy uważają, że „homoseksualizm
nie jest rzeczą normalną i nie należy go tolerować” — z 41%
respondentów w kwietniu 2001 roku do 26% w lutym 2013
roku11. W połowie dekady motorem tej przemiany był konflikt,
dzięki któremu wiele osób zaczęło postrzegać prawa mniejszości seksualnych jako coś, co nie dotyczy „tylko” mniejszości, lecz jest miarą ogólnego poziomu praw obywatelskich.
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12.
Warto tu przywołać polemiczny wobec Żmijewskiego esej Magdaleny Raczyńskiej: M. Pustoła, Nie zakochuj się
we władzy, [w:] J. Rancière, Dzielenie
postrzegalnego, dz. cyt., s. 5–33.

13.
Uplećmy warkocz długości 20 km!,
2013 (28 III) [online], http://warkocze
bialki.blogspot.com/2013/03/uplec
my-warkocz-dugosci-20-km.html
[dostęp: 20.02.2014].

14.
Warkocze Białki, 2013 (04 IV) [online],
http://ulicaekologiczna.pl/umysl-icialo/warkocze-bialki [dostęp:
20.02.2014].

Sztuka tworzona przez artystki-obywatelki wymknęła
się „złej nieskończoności” sztuki krytycznej, ponieważ celem
działania nie była tu afirmacja autonomii sztuki jako takiej,
lecz realna zmiana w świecie. Zmiana społeczna nie ma nigdy
jednego autora czy autorki. W przypadku Breguły znaczenie,
jakie ostatecznie miały jej fotografie, wynikało stąd, że wpisały się one w określony kontekst, w którym jej sztuka była
sojuszniczką jednych, a przeciwniczką innych. Dlatego gdy
mowa o politycznej skuteczności sztuki, niezręczne i niepotrzebne jest myślenie o niej w kategoriach „wpływu”. W tym
punkcie nie zgadzam się z ujęciem Żmijewskiego12. Nie ma
czegoś takiego, jak mechaniczna skuteczność w życiu społecznym. Jeśli sztuka ma być skuteczna, to lepszym pojęciem do organizacji naszej wyobraźni na ten temat jest pojęcie udziału. Sztuka może inicjować pewne procesy lub interweniować w procesy, które już trwają — w obu przypadkach jednak źródło jej skuteczności bije poza nią samą. Nie
ma czegoś takiego jak stuprocentowe „autorstwo” w zmianie
politycznej. Zmiana nie jest dziełem jednej osoby, jednej grupy czy jednego aktora, to jest zawsze współdziałanie różnych
sił i czynników.
Dobrą ilustracją tego, jak wiele czynników musi się spotkać, aby sztuka mogła być politycznie skuteczna, jest akcja
społeczno-artystyczna Warkocze Białki, zainicjowana przez
Cecylię Malik wiosną 2013 roku. Akcja, która miała na celu
powstrzymanie planów regulacji i pogłębienia górskiej rzeki
Białki, odbywała się równolegle z wystawą artystki w krakowskim Bunkrze Sztuki. Zwiedzający byli zaproszeni do współudziału w pleceniu gigantycznego niebieskiego warkocza,
który następnie został rozwinięty nad rzeką podczas performansu. „Pomysł uplecenia warkocza długości 20 kilometrów
wydaje się utopijny, tak samo jak pomysł wpłynięcia na decyzje państwowych urzędów, decydujących o regulacji rzek, ale
gdyby wiele szkół, wiele organizacji włączyło się we wspólne
wyplatanie warkocza, w swoich miastach, w swoich świetlicach i domach, byłoby to możliwe”– czytamy w zaproszeniu
do działania13. Akcji towarzyszyła wystawa edukacyjna, na
której można było obejrzeć fotografie przedstawiające skutki
dewastacji rzek, mottem zaś był cytat z Ramowej Dyrektywy
Wodnej UE: „Woda nie jest produktem handlowym takim jak
każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”14. Działania te wywołały
również lokalną debatę na temat polityki przeciwpowodziowej
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w miejscowościach, których mieszkańcy wiązali z planami regulacji nadzieje na większe bezpieczeństwo swoich domów.

15.
M. Gdula, J. Kutyła, Polityka niemożliwego, „Krytyka Polityczna” 2005,
nr 9–10, s. 430–436.

Akcja Warkocze Białki jest godna uwagi nie tylko dlatego, że okazała się doraźnie skuteczna — dzięki włączeniu
wielu osób (artystek, kuratorów, aktywistek, ekspertów, widzów i pracowników galerii, dziennikarzy itp.) z rozmaitych
inicjatyw, organizacji i instytucji (Bunkier Sztuki, Wodna Masa
Krytyczna, Klub Przyrodników, Klub Gaja itp.), a także dzięki
polemicznemu zaangażowaniu lokalnych społeczności. Akcja
ta pokazuje przede wszystkim, w jaki sposób sztuka spotyka się z polityką w dążeniu do wyjścia poza to, czego można
rozsądnie oczekiwać; w obu dziedzinach ludzkiej działalności
ogromną rolę odgrywa pewien rys utopijny, wysiłek szturmowania tego, „co niemożliwe”15.

POLITYCZNE POTENCJAŁY SZTUKI
Skuteczność działań artystycznych w przypadku
Białki to jednak tylko jeden z rodzajów politycznej skuteczności, jaką może mieć sztuka. W działaniu na rzecz zmiany
społecznej — czy to narzędziami politycznymi, czy artystycznymi — rzadko można od razu widzieć skutki tego, co się robi.
Często jedynym widocznym tu i teraz efektem działania jest
podtrzymywanie zainteresowania jakimś tematem czy sprawą, „utrzymanie placówki”. Udział w długofalowej wojnie pozycyjnej jest doświadczeniem znacznie powszechniejszym
niż efektowny manewr.
Nieprzypadkowo odwołuję się tu do metaforyki wojskowej. Zarówno w polityce, jak i w sztuce, nie sposób sformułować normatywnych wskazówek skutecznego działania,
gdyż w obu dziedzinach istotny jest element zaskoczenia, poszukiwania najlepszej odpowiedzi na daną sytuację. Ani polityka, ani sztuka nie jest realizacją jakiegoś gotowego scenariusza — to wieloraka, niedogmatyczna, wrażliwa na sygnały
rzeczywistości mnogość praktyk i działań. Główny warunek
politycznej skuteczności sztuki ma postać czysto negatywną:
to nieprzywiązywanie się do wyobrażeń o tym, jaka „powinna”
być sztuka politycznie skuteczna, jak również do wyobrażeń
wytyczających aktualne granice tego, co jest „sztuką”, a co
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„polityką”. Chodzi raczej o umiejętność znajdowania różnorodnych narzędzi, zdolnych wywoływać określone skutki w zróżnicowanych strategicznych kontekstach.
Pewne wyobrażenie o wielorakości politycznych potencjałów może dać porównanie różnych projektów, które
w rozmaity (ale zawsze tak czy inaczej „polityczny”) sposób
poruszają ten sam temat. Na przykład, kwestię przemocy wobec kobiet i, szerzej, patriarchalnych relacji władzy.
Temat przemocy domowej był jednym z głównych
wątków projekcji Krzysztofa Wodiczki na wieży ratuszowej
w Krakowie w 1996 roku. Wpisany był w kontekst doświadczenia „innych”: narkomanów, bezdomnych, homoseksualistów. Na ścianie wieży wyświetlony był z projektora obraz
dłoni osoby, która opowiadała swoją historię (nagranie odtwarzane przez głośniki) i zarazem wykonywała jakąś prostą
czynność (na przykład, obieranie ziemniaków, odrywanie płatków z kwiatu itp.). Projekcja miała wydobyć oraz upublicznić
doświadczenia i punkty widzenia, na które nie było miejsca
w przestrzeni publicznej.

16.
Obrazy można obejrzeć na stronie
www.elaholowenko.pl [dostęp:
25.02.2014].

W inny sposób problem przemocy domowej pojawia
się w pracach Elżbiety Hołoweńko. Współuzależniona miłość
(2007) to cykl obrazów na betonie, stworzonych jako forma
artystycznej autoterapii. Na obrazach zapisane są cytaty —
wypowiedzi różnych osób podczas rozprawy rozwodowej
(„Nie po to kończyłem wyższe studia, żeby sypać cukier do
cukierniczki”)16. Artystka nie stroni od bardziej „aktywistycznych” form; latem roku 2012 przygotowała kolaż, wręczony
podczas happeningu urzędnikowi ministerstwa sprawiedliwości, kierowanego wówczas przez Jarosława Gowina, który blokował przyjęcie przez rząd konwencji o zapobieganiu
przemocy wobec kobiet. Na kolażu umieszczone były zdjęcia kobiet-ofiar przemocy oraz uśmiechnięty minister, z podpisem „Minister sprawiedliwości strażnikiem tradycji”. Kolaż
może wydawać się, z pozoru, „bardziej polityczny” niż obrazy
na betonie, ale nie lekceważyłbym politycznego potencjału
obrazów — pokazując proces wydobywania się z opresyjnych relacji, stanowią coś więcej niż tylko zapis odzyskiwania
indywidualnej siły i podmiotowości przez artystkę. Pokazują
również uwikłanie instytucji państwa w ignorowanie i podtrzymywanie, opartych na przemocy, relacji.
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17.
Wideo można obejrzeć na stronie
www.jasminawojcik.pl [dostęp:
25.02.2014].

Jeszcze inaczej ukazuje podobne problemy film Mastektomia Jaśminy Wójcik (2011) 17. Na filmie pokazane są
świadectwa czterech kobiet, które chorowały na raka piersi
i przeszły mastektomię. Opowiadają swoją historię topless,
przy czym — film wykadrowany jest tak, że widać tylko górną część tułowia i ręce, bez głowy. Chociaż film nie dotyka
bezpośrednio problemu przemocy, pozwala zobaczyć w mikroskali patriarchalne relacje władzy, zarówno w systemie
ochrony zdrowia, jak i w małżeństwie. Nie wzywa do żadnego
określonego działania, ale poszerza wrażliwość i wyobraźnię,
a tym samym buduje nowe rozumienie rzeczywistości.
Polityczna skuteczność sztuki może więc oznaczać
różne rzeczy, a co ważniejsze — może realizować się różnymi drogami. Nie sposób i nie warto przykrawać jej do jednego
modelu. Najciekawsze będą jednak te prace i działania, w których zaangażowanie łączy się z jednej strony z transgresyjnym potencjałem sztuki krytycznej, z drugiej zaś — z horyzontem etycznej wrażliwości.
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Czy istnieje sztuka apolityczna?
Uwagi o politycznym skutku sztuki,
kolektywności i partycypacji

Co to znaczy i co z tego wynika, że sztuka „działa politycznie”?

01.
Dyskusja panelowa: Co to znaczy i co
z tego wynika, że sztuka „działa politycznie”?, Muzeum Sztuki w Łodzi
(ms2), 25.01.2013. Uczestnicy i uczestniczki: Roman Dziadkiewicz, Ewa Majewska, Adam Ostolski, Joanna Warsza. Moderator: Tomasz Załuski.

Podczas naszej dyskusji panelowej w ms2 w centrum uwagi
było pytanie, jak sztuka może działać politycznie i na czym
owo działanie dokładnie polega01. Pytanie to zakłada, że —
obok sztuki działającej politycznie — możliwa jest też taka,
która nie ma żadnych skutków politycznych. Właśnie z tym
założeniem chciałabym zmierzyć się w moim tekście — w całości będzie on polemiką z hipotezą, iż możliwa jest sztuka
wolna od jakichkolwiek implikacji politycznych. Swoją polemikę postaram się zbudować, odwołując się do tekstów
Pierre’a Bourdieu, Lyndy Nead, Jacques’a Rancière’a oraz
Judith Butler. Odniosę się do przykładów praktyk artystycznych z Polski i zagranicy. Podejmę namysł nad tym, jakie ryzyko wiąże się z działaniami nastawionymi na rozmontowanie
ideału wodzowskiego w sztuce partycypacyjnej oraz przypomnę fragmenty krytyki sztuki partycypacyjnej sformułowane przez Claire Bishop. Przyjrzę się również dostrzegalnemu
w ostatnich latach przejściu od partycypacyjnej do kolektywnej formuły tworzenia sztuki — przeanalizuję je na przykładzie działań Romana Dziadkiewicza, Kuby Szredera i innych
projektów — rozpoczętych jako partycypacyjne, a ostatecznie przyjmujących formułę kolektywną.

SPOŁECZNA KRYTYKA WŁADZY
SĄDZENIA
Aby zbadać kwestię politycznego sprawstwa w kontekście sztuki, trzeba zająć się kategorią bezinteresowności, przykutą do pojęcia „przeżycia estetycznego” jeszcze od czasów
Kanta i nadal dominującą w analizach pola sztuki. Najbardziej
bodaj systematyczna interwencja Pierre’a Bourdieu w obszar
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02.
P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna
krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Scholar, Warszawa
2005, s. 15.

03.
Tamże, s. 71.

potocznych przekonań na temat domniemanej „bezinteresowności” sztuki znajduje się w książce Dystynkcja. Społeczna
krytyka władzy sądzenia. Dyskusja z tezami takich klasycznych filozofów, jak Immanuel Kant czy Edmund Burke, przeplatana jest tam analizami wyników badań nad społecznymi kompetencjami w zakresie funkcjonowania w kulturze.
Z książki dowiadujemy się między innymi, że zapisane w ciele,
nie do końca uświadamiane umiejętności, wiedza oraz strategie postępowania wobec sztuki stanowią elementy kapitału symbolicznego jednostki, które pozwalają usytuować ją
w określonym miejscu społecznej hierarchii. Kompetencja
w zakresie odbioru sztuki nie jest w związku z tym „bezinteresowna” — cechuje ją „interes”, i jest to, w przekonaniu
Bourdieu, interes ściśle klasowy. Jak czytamy w Dystynkcji,
„gust klasyfikuje, klasyfikując osobę klasyfikującą: podmioty społeczne różnią się przez rozróżnienia, jakich dokonują
pomiędzy pięknem a brzydotą, dystynkcją a pospolitością,
i poprzez rozróżnienia, w których wyraża się bądź też zaznacza ich pozycja w obiektywnych klasyfikacjach”02. Okazuje
się, że władza sądzenia jest nie tyle instancją wykraczającą
poza codzienną krzątaninę i nienastawioną na bezpośrednią korzyść czy skutek, ile obszarem działania kompetencji
kulturowych. Te zaś, w społeczeństwach coraz bardziej nastawionych na wymianę dóbr symbolicznych, stanowić mogą
znacznie bardziej konkretny wyróżnik klasowy, niż posiadany
zasób bezpośrednio finansowy.
W doświadczeniu estetycznym, jeśli traktujemy je jako
„bezinteresowne”, zawarta jest konieczność neutralizacji życiowych konieczności, w tym wolność ekonomiczna, pozwalająca na traktowanie życia, a przynajmniej jego fragmentów
jako gry. Z właściwą sobie swadą Bourdieu pisze, że wszystkie
dzieci rozpoczynają życie jak burżuazja, „w relacji magicznej
władzy nad innymi, i poprzez nich, nad światem”03, niemniej —
dla większości ludzi ten karnawał kończy się z chwilą wejścia
w dorosłość. Doznania estetyczne są w związku z tym przedłużeniem dzieciństwa, którego celebracja wymaga, rzecz jasna,
pozycji społecznej i środków, które nie będą zakłócały obszaru „gry i święta”. Wizyta w galerii czy tworzenie dzieła sztuki
są nie tyle bezinteresownym poszukiwaniem piękna, dobra
czy prawdy, ale raczej formą podkreślenia własnej pozycji
społecznej jako osoby nieuwikłanej w troski codzienności
i ekonomiczną walkę. Znamienne jest to, że osoby wywodzące się z klas niższych, a jednocześnie aspirujące do udziału
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04.
Szerzej problem ten omawiam
w książce E. Majewska, Sztuka jako
pozór? Cenzura i inne formy upolitycznienia kultury, Korporacja Ha!art,
Kraków 2013.

w tej celebracji, przesadnie akcentują kompetencje kulturowe klasy, z którą chciałyby się zidentyfikować — tym samym
ujawniają swe niedostosowanie do jej standardów. W teorii
Bourdieu właściwie nie dochodzi do głosu ani udział klas niższych w obalaniu czy przekształcaniu norm kulturowych, ani
radykalizm awangard i artystów politycznych, którzy modyfikując przyjęte kanony, upowszechniają rewolucyjne postulaty.
Jak twierdzą Jacques Rancière i Judith Butler, perspektywa
Bourdieu nie tylko zakłada, ale również wspiera deterministyczne rozumienie relacji klasowych oraz polityki. Ich zdaniem, takie ujęcie nie pozwala na wyrażenie tendencji podważających dominującą normę, naruszających kanon itd.04 .
Warto zauważyć, że perspektywa zarysowana przez
Bourdieu pozwala uznać za „polityczne” właściwie każde działanie związane ze sztuką — czy będzie to jej tworzenie, konsumpcja czy po prostu „udział”. Skądinąd, właśnie tak szeroko
wolność udziału w kulturze określono w polskiej Konstytucji,
której art. 73 brzmi: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich
wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania
z dóbr kultury”.
Z perspektywy Bourdieu, każde działanie człowieka,
w którym do głosu dochodzi kompetencja kulturowa i odsłania się jednostkowy habitus, jest aktem, w którym podkreślona zostaje przynależność klasowa jednostki i/lub jej aspiracje do awansu klasowego. W tej walce granice między sztuką a innymi polami aktywności ulegają do pewnego stopnia
zatarciu. Niemniej jednak, w Dystynkcji kontakty ze sztuką,
jako najbardziej dziś charakterystycznym polem walki klasowej (oczywiście tylko na Zachodzie — analizy Bourdieu obejmują właściwie tylko Francję), zostały wyraźnie wydzielone
spośród innych praktyk społecznych.
Koncepcję Bourdieu bardzo szybko podjęły i uzupełniły teoretyczki feministyczne, działające w obszarze badań
nad historią i teorią sztuki. Kluczową postacią tego nurtu
w feministycznej estetyce, który obficie czerpie z prac francuskiego socjologa, jest Lynda Nead, autorka przełomowej
polemiki z tradycyjną teorią aktu w sztuce. W jej ujęciu, charakterystyczny dla obszaru funkcjonowania w kulturze „interes” ma nie tylko cechy różnicowania klasowego, ale również
zasadniczo wzmacnia nierówność płci, jest bowiem także
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05.
K. Clark, Akt. Studium idealnej formy,
przeł. J. Bomba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

06.
Zob. L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka,
obscena i seksualność, przeł. E. Franus, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań
1998, s. 116.

uwikłany we wspieranie patriarchatu. Jej polemika z popularną na wydziałach artystycznych historią aktu w sztuce,
książką Kennetha Clarka Akt. Studium idealnej formy05, jest
w Polsce dobrze znana. Zaproponowana przez Nead kategoria „obsceny” pozwoliła objąć i opisać całe spektrum cenzurowanej sztuki i kultury popularnej. Zarówno wykluczenie
pornografii, jak i ograniczenia w finansowaniu oraz wystawianiu sztuki uznawanej za „kontrowersyjną”, mogły zostać
nazwane za pomocą jednego pojęcia, stworzonego właśnie
z inspiracji twierdzeniem Bourdieu, o klasowym i interesownym charakterze sądów smaku.
Obscena jest dla Nead tym, co wykracza poza uznany kulturowo obszar widzialności, nie mieści się w przyjętych
normach i odstaje od konwencji uznanych za obowiązujące.
Kluczowym wyróżnikiem tego, co obsceniczne, jest „naturalne”
jakoby oburzenie i wstręt, wzbudzane przez dany kontrowersyjny obiekt. Nead wskazuje, iż wśród tendencji artystycznych,
uznawanych za wzbudzające „naturalne obrzydzenie”, była
sztuka feministyczna lat 70. Praca Judy Chicago The Red
Flag, przedstawiająca nasączony krwią tampon, wyciągany
przez kobiecą dłoń z waginy, jest jednym z bardziej dobitnych
przykładów tego typu działań. W tej pracy problematyczne
okazało się nie tyle wykorzystanie w tytule symbolu komunistycznego — „czerwonej flagi” — ile właśnie „naturalne”
obrzydzenie, jakie towarzyszyło jej odbiorowi06.
Pojęcie „naturalizacji” jest jednym z kluczowych w pracy Bourdieu Męska dominacja. Nead rozszerza je o elementy
psychoanalizy i antropologii, nawiązując do rozważań Mary
Douglas i Julii Kristevej. Są one poświęcone kulturotwórczej
aktywności wydzielania tego, co podmiotowe, z otoczenia.
Konstytutywnym elementem tego procesu jest powracające
uczucie wstrętu, będące wzmocnioną reakcją na ambiwalentne odczucia, związane z bliskością tego, co własne i tego, co
obce, czym podmiot być zdecydowanie nie chce, a co zagraża mu między innymi przez swoją bliskość. Autorki zwracają
uwagę na to, że wykluczone ze sfery kulturowej widzialności
substancje, formy współżycia czy posiłku nie są „naturalne”,
lecz stanowią te elementy kultury, które zostały znaturalizowane. Bourdieu analogicznie tłumaczy kwestię relacji płci.
Wszystkie te wątki łączy ze sobą Nead, analizując akty odrzucenia sztuki feministycznej Judy Chicago czy gejowskich
fotografii Roberta Mapplethorpe’a.
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Już tu widzimy, że działalność artystyczną można uznać
za upolitycznioną, ponieważ nadaje ona widzialność tym elementom życia społecznego, które zostały jej wcześniej pozbawione. Gdyby jednak analizować jako polityczne tylko takie działania artystyczne, których autorki deklarują się jako
politycznie zaangażowane, sztuka „niepolityczna” byłaby
możliwa. Malowanie „niekontrowersyjnych” pejzaży, aktów
czy martwych natur moglibyśmy uznać za gest „niepolityczny”, gdyż nawet martwy zając, zawieszony na haku, jest martwym zającem, uświęconym przez kilka stuleci klasycznego
malarstwa i historii sztuki, opartej na kategorii wzniosłości.
Tymczasem, poszlachtowana kobieta, pisząca własną krwią
na ścianie: „Sztuka musi być piękna, artystka musi być piękna”, nie ma za sobą tak silnego wsparcia historii i teorii sztuki,
nie mieści się w tym, co wzniosłe, jest więc obsceniczna, a co
za tym idzie — polityczna.
Takie rozumienie polityczności ograniczałoby jednak
nasze wyobrażenie o politycznej skuteczności sztuki do tego,
co zakłada sama artystka, gdy podejmuje określone tematy
i strategie artystyczne. Tymczasem, jak dowodził Bourdieu,
całość kulturowych kompetencji jednostek, nie tylko te nastawione na skandal czy aktywizm, ma charakter polityczny.
Jak w związku z tym mówić o sztuce apolitycznej?
Moim zdaniem, tego się po prostu zrobić nie da. Rozumiem, że stawiając sprawę w ten sposób, znacznie komplikuję
życie kuratorek, teoretyczek sztuki czy marszandek. Niestety,
nie wydaje mi się, by inna perspektywa była w ogóle możliwa.
Z perspektywy codziennego funkcjonowania galerii czy muzeów, o artystkach nie wspominając, niewątpliwie wygodniej
jest działać w polu komfortowo podzielonym na szuflady ze
sztuką polityczną, niepolityczną, częściowo polityczną itd.
Tym niemniej, w świetle współczesnych analiz socjologicznych, estetycznych czy filozoficznych, takie podziały są już
tylko umowne. Nie przeszkadza to deklarować się określonym
artystkom czy artystom jako politycznie niezaangażowanym.
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POLSKA SZTUKA POLITYCZNA
PARADOKSY ZAANGAŻOWANIA
Z „szuflady” ze sztuką polityczną chcieli w 2012 roku
skorzystać kuratorzy 7. Berlin Biennale — Artur Żmijewski,
Joanna Warsza oraz przedstawicielka i przedstawiciele rosyjskiej grupy Voina. Postanowili oni zdefiniować biennale
jako polityczne, postawili w centrum zainteresowania polityczną odpowiedzialność sztuki oraz wykonali szereg innych
gestów, akcentujących społeczne zaangażowanie i polityczną skuteczność artystów. Choć całościowa analiza biennale
przerasta możliwości niniejszego tekstu, chciałabym podjąć
kilka kwestii szczególnie ważnych dla rozważań o relacjach
między sztuką i polityką.
Niewątpliwie, ważnym czynnikiem — stojącym za strategią doboru artystek i artystów do udziału w biennale — była
wola udostępnienia przestrzeni, środków i funduszy osobom,
którzy mogą mieć z tym kłopot we własnym kraju, ponieważ wchodzą w konflikt czy dyskusję z instytucjami władzy.
Zaproszenie grupy Voina do współpracy kuratorskiej to niewątpliwie wartościowy gest solidarności ze strony Żmijewskiego
i Warszy. Grupa Voina, która jest w Rosji poddawana szykanom, procesom sądowym i aktom cenzury, przedostała się
do międzynarodowego obiegu sztuki nie tylko w roli „ciekawych, egzotycznych postaci z dzikiego Wschodu” — jak często dzieje się w projektach artystycznych, w których solidarność zastępowana jest wątpliwej jakości „wsparciem” — ale
w charakterze uczestników współdecydujących o kształcie
całego przedsięwzięcia.
Niewątpliwym przejawem politycznego zaangażowania twórców Biennale 2012 było również umożliwienie widzom
zwiedzania wystaw za darmo. W świetle tego, co pisałam wcześniej o interesownym, klasowym charakterze udziału w kulturze, oba te posunięcia stanowiły, z pewnością, sensowny ruch
w stronę przekroczenia barier klasowych i narodowych oraz
umożliwienia masowej publiczności udziału w tym wydarzeniu.
Zaraz potem rozpoczęły się problemy. Po pierwsze —
jak twierdzili liczni komentatorzy, biennale nie przyniosło interesujących projektów artystycznych. Właściwie każde większe
działanie artystyczne spotkało się z natychmiastową krytyką,
a próby zainicjowania współpracy ze społecznością lokalną
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czy aktywistami z ruchu M15 — wręcz z wrogością. Wydaje mi
się, że choć warto docenić próby zrobienia czegoś absolutnie
nowego z prestiżowym festiwalem sztuki, należy się również
poważnie zastanowić nie tylko nad tym, dlaczego pomysł ten
ostatecznie nie zadziałał, ale również nad tym, jakie właściwie
założenia przyświecały zrealizowanemu przez Żmijewskiego
i jego współpracowniczki przedsięwzięciu. Osobiście uważam,
że niektóre z proponowanych dla biennale działań stanowiły
skandaliczne naruszenie modelu partycypacyjnego. Choćby
propozycja, by Ruch Oburzonych pomaszerował z Brukseli
do Berlina, bo właśnie tam jest kurator, który uważa się za
politycznego i chciałby ich ugościć, jest dowodem nieznajomości tak dynamiki ruchów społecznych, jak i bazowych zasad współpracy. Te zaś nakazują, w szczególności, szanować
potrzeby i wybory drugiej strony oraz jej fizyczne wyczerpanie — osoby z M15 maszerowały już z Madrytu do Brukseli,
więc propozycja, by przespacerowały się kolejne 1000 km
w zasadzie tylko po to, aby uprawomocnić polityczne zaangażowanie kuratora, wydaje się absurdalna. Dość kuriozalne
wydają się również działania, podjęte przez organizatorów
w bezpośrednim sąsiedztwie galerii — blokowanie ulic ze
względu na potrzebę upamiętnienia Muru Berlińskiego sprawia wrażenie pełnej instrumentalizacji przestrzeni publicznej.
Źródłem kolejnego problemu z politycznością jest przekonanie, że wyłącznie sztuka deklarująca się jako polityczna
może przynieść polityczne skutki. W świetle tego, co pisałam
powyżej o rewizjach kategorii bezinteresowności w odniesieniu do działalności artystycznej i jej odbioru, takie deklaracje
sprawiają przede wszystkim wrażenie niedoinformowania.
Istnieją niezliczone przykłady sztuki otwarcie politycznej,
która zadziałała, w tym sensie między innymi, że doprowadziła do konkretnych zmian w instytucjach artystycznych
(myślę, że sztuka feministyczna i krytyka instytucjonalna są
tego świetnymi przykładami, jak też sztuka lesbijska, gejowska i queer). Ważne polityczne skutki przynoszą też jednak
działania artystyczne nienastawione na bezpośredni polityczny skutek, jak choćby wideo Oskara Dawickiego Skórka
na wyprawkę. Jest to realizacja, w której ten deklarujący
oderwanie od bieżącej polityki artysta skutecznie diagnozuje i ośmiesza same mechanizmy wymiany rynkowej oraz
kryteria wartościowania sztuki współczesnej, jak też jej nabywców i kuratorów.
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Jak dowodził Jacques Rancière, i oczywiście nie on
jeden, sztuka to obszar generujący specyficzne strategie,
które — choć często zostają zapożyczone z życia codziennego — oferują oryginalne pomysły na przekształcenie „tego,
co postrzegalne”. Obecność solidnych rynkowych mechanizmów jest w świecie sztuki sprawą oczywistą, podobnie jak
drastyczna hierarchizacja artystów i artystek, w której kobiety, osoby kolorowe i zamieszkałe na tak zwanych „peryferiach” mają oczywiście znacznie słabszą pozycję. Istotnym
elementem biennale było podjęcie tych kwestii oraz odważne decyzje, by do współpracy zaprosić właśnie raczej biednych i wykluczonych, niż prominentne postaci świata sztuki.
Niemniej — wydaje mi się, że wystawienie artystów początkujących i szerzej nieznanych, a jednocześnie pozbawienie
wystawy udziału uznanych artystek i artystów zrodziło krytykę, której można było uniknąć i doprowadziło do marginalizacji całego przedsięwzięcia. Niewykluczone, że organizatorzy chcieli właśnie takie zestawienie twórców znanych i nieznanych zapewnić, ostatecznie z przyczyn organizacyjnych,
finansowych czy innych okazało się to niemożliwe. Tak czy
siak — balansowanie na wąskiej linie autorytetu i amatorstwa
jest samo w sobie zagadnieniem politycznym.

POLITYCZNOŚĆ POZA INDYWIDUALIZMEM —
KOLEKTYWIZACJA PROCESU ARTYSTYCZNEGO
I DEMONTAŻ AUTORSTWA
Artyści, którzy dopuszczają w swoich projektach udział
amatorów i amatorek, jak dzieje się to, na przykład, w niektórych projektach Romka Dziadkiewicza i Aleki Polisiewicz, również ryzykują marginalizację w świecie sztuki, w którym kryteriami pozycji nadal pozostają artystyczne wykształcenie czy
wystawianie w najbardziej uznanych galeriach. Wprowadzenie
do działań artystycznych „amatorów” oraz sztuka partycypacyjna były dotąd w Polsce analizowane głównie z perspektywy
„artysty”, choć w takich wypadkach to przecież wszystkie działania — składające się na dany projekt, w tym również działania nieprofesjonalistów — wyznaczają jego ostateczną formę.
Mam wrażenie, że polityczne skutki działań Dziadkiewicza czy
Polisiewicz również pozostają do zbadania, i nie powinny być
one pacyfikowane wyłącznie sprowadzaniem ich aktywności
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do tego, co powinno — jako działanie z amatorami — zostać
wypchnięte poza artystyczne instytucje.
Hans Haacke powiedział kiedyś, że artyści politycznie
zaangażowani nie powinni brać udziału w strajkach, ponieważ
grozi im to utratą i tak z trudem wywalczonej pozycji. Mam
wrażenie, że stwierdzenie to, potraktowane zbyt dosłowne,
grozi pacyfikacją wszelkich działań, podejmowanych ad hoc,
niemniej potraktowane rozsądnie, może zabezpieczyć artystki i artystów przed nadmiarem zaangażowania skutecznie
odbierającym im możliwość działania.
Temat indywidualnej strategii twórczej podjął niedawno Karol Radziszewski, który w filmie America is not ready
for that zestawia Natalię LL z Mariną Abramović oraz innymi
ważnymi postaciami nowojorskiego art worldu, pokazując, jak
rozbieżne wizje działalności artystycznej i strategie życiowe
ostatecznie prowadzą do przeniknięcia do elitarnego obiegu
jedynie tych osób, które faktycznie o to zabiegają. Abramović,
której argumentację można by sprowadzić do twierdzenia, że
należy iść na sam szczyt bez względu na koszta, jest skontrastowana z Natalią LL, która — po części z własnej woli, po
części wskutek splotu różnych okoliczności — choć przeniknęła do obiegu międzynarodowego, to ostatecznie pozostaje
na marginesie światowej sztuki. Pytanie o konieczność funkcjonowania w centrum pozostaje otwarte. I choć, oczywiście,
zawsze można spacyfikować pozostawanie na peryferiach
jako „naiwność”, wydaje mi się, że lepiej wyjść poza takie
pośpieszne diagnozy i przemyśleć to, co faktycznie znajduje się w centrum.
Inną sprawą jest przywołane już rozróżnienie na sztukę
deklaratywnie polityczną lub „zaangażowaną” oraz polityczne skutki wszelkiej sztuki, które — jak starałam się wcześniej
wskazać — są właściwie nieuniknione. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, iż czasem rezygnacja z deklaracji politycznej może wiązać się z mocniejszym politycznym skutkiem,
niż w przypadku działań, które są na ten skutek nastawione. Działania polskich artystek, takie jak Dotleniacz Joanny
Rajkowskiej na warszawskim Placu Grzybowskim, czy też
Tęcza Julity Wójcik na Placu Zbawiciela, mogą mieć znacznie bardziej rozbudowane skutki niż wiele projektów deklaratywnie politycznych, lecz ostatecznie osiągających niewiele w zakresie społecznej zmiany. W przypadku Dotleniacza,
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C. Bishop, Artificial Hells. Participatory
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dz. cyt., lok. 253.

który szerzej analizuję w innych tekstach, takim skutkiem
była, z pewnością, rezygnacja miasta Warszawy z budowy na
Placu Grzybowskim pomnika ofiar rzezi wołyńskiej oraz rozległa publiczna debata, w trakcie której analizowano strategie
organizowania przestrzeni miejskiej, w tym również tworzenie
miejsc pamięci07. Debata nie toczyła się w zaciszach urzędniczych gabinetów, ale w mediach i czasopismach kulturalnych,
podczas kilku tygodni prezentacji projektu.
Bardzo interesującą analizę „sztuki partycypacyjnej”,
czyli jednego z nurtów świadomie wpisujących się w tradycję sztuki „zaangażowanej”, zaproponowała Claire Bishop
w pracy Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of
Spectatorship. Zwraca ona uwagę na szereg nadużyć i instrumentalizacji, jakim podlegają uczestniczki i uczestnicy działań partycypacyjnych — niektóre działania performatywne
określa wręcz mianem „wyrażonych bezpośrednio aktów
społecznego sadyzmu”. Cytuje w ten sposób argentyńskiego artystę Oscara Masottę, którego happening Para inducir al espritu de la imagen [Wywołać ducha obrazu] z 1966
roku wzbudził konsternację, gdyż został odebrany jako nadużycie, ośmieszenie i zawstydzenie biorących w nim udział
osób. Bishop krytycznie wypowiedziała się o kolejnej akcji
Masotty, I commited a Happening z 1967 roku, na potrzeby
której wynajęto dwadzieścia starszych osób: stały one przed
publicznością, słuchały ogłuszających dźwięków, patrzyły
w oślepiające światło i podlegały działaniu gaśnic przeciwpożarowych. Odwołując się do Lacana, Masotta pouczał przy
tym publiczność o władzy i kontroli, przypomniał też o tym,
że publiczność/widzowie zapłacili za swój udział w działaniu,
statyści zaś zostali opłaceni. Polemizując z marksistowskimi
krytykami, sugerującymi raczej podejmowanie kwestii społecznych niż zaangażowanie w happeningi, Masotta twierdził
później, że nie chciał uczestniczyć w fałszywej opozycji „albo
happeningi, albo polityka lewicowa”08.
Sięgając do pierwszych prac happeningowych i performerskich, Bishop zwraca uwagę na powszechność odwołań do kategorii spektaklu, która — jak wcześniej wskazywał Rancière — „jest alfą i omegą polityki sztuki”09. Bishop
podkreśla uwikłanie współczesnej sztuki w kategorie wielości i wspólnoty, które — przynajmniej w deklaracjach, zapobiec mają ekspansji neoliberalnego indywidualizmu oraz
powstrzymać współczesny wzrost nierówności i wyzysku.
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upolitycznienia kultury, dz. cyt., oraz
artykuł E. Majewska, Między nienawiścią do demokracji a współpracą.
Sztuka partycypacyjna, romantyzm
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Jak czytamy w Artificial Hells, „zamiast dostarczać kolejne
towary na rynek, sztuka partycypacyjna próbuje przekierować symboliczny kapitał sztuki w stronę konstruktywnej
społecznej zmiany”10 . Wskutek upowszechnienia się takiej
postawy w świecie kulturowej produkcji, właściwie żadne
dzieło sztuki nie może zostać określone jako porażka, niedociągnięcie czy błąd. Wszystkie one stają się bowiem, mocą
deklaracji artystki czy kuratorskiego tekstu, artystycznymi
działaniami na rzecz społecznej zmiany.
Krytycyzm Bishop, choć wydaje się miejscami nieco
jednostronny, dotyka, jak mi się wydaje, dwóch istotnych
kwestii: moralnej i politycznej odpowiedzialności artysty
(czy istnieją granice artystycznej interwencji? Czy artysta
może ośmieszać/wyszydzać/ranić uczestniczki swoich projektów?) oraz weryfikowalności politycznego skutku sztuki.
Kwestią pierwszą zajmowałam się w innym tekście, tu chciałabym skupić się na problemie drugim: jak odróżnić skuteczne i sensowne działanie uczestniczące od takiego, które niczego nie wnosi, albo okazuje się porażką w najbardziej dotkliwym sensie, przynosząc krzywdę, potęgując nierówności,
ból czy kłamstwo?11
Uważam, że interesującymi przykładami działań artystycznych, które mają na celu zwiększenie politycznej emancypacji poprzez ekspresję i emancypację seksualną, są „orgie” organizowane przez Romka Dziadkiewicza i Ensemble.
Na przełomie 2012 i 2013 roku miały miejsce dwa takie wydarzenia: 8 grudnia 2012 roku, w Bunkrze Sztuki, jako wydarzenie towarzyszące konferencji po kapitalizmie, odbyła
się Orgia na koniec świata ( jaki znamy), 12 stycznia 2013
roku zaś w Ambulatorium, mieszczącym się w warszawskiej
Jerozolimie, ORGIA albo Użytek z przyjemności. Są to działania, które — zdaniem wielu kuratorów i kuratorek w Polsce —
stanowią przykłady niepotrzebnego wykorzystywania
przestrzeni instytucji sztuki do działań „tylko politycznych”.
Argumentacja, do której nawiązują te rozproszone głosy, prawie zawsze odwołuje się do rewolucji 1968 roku i powiązanych
z nią, „już dawno przepracowanych” kwestii, między innymi
swobody seksualnej. Towarzyszy temu sceptycyzm odnośnie traktowania ciał, pragnień i seksualnych praktyk jako
mediów przekazu i działania artystycznego.
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Szczegółowa rekonstrukcja przebiegu obu orgii przerasta możliwości niniejszego tekstu. Chciałabym tu jedynie
zwrócić uwagę na możliwość odczytania tych wydarzeń jako
performatywnych interwencji w mniej (Jerozolima) lub bardziej (Bunkier Sztuki) zinstytucjonalizowanych przestrzeniach
sztuki, w których bezkrytycznie przyjmuje się i odtwarza kolonialne założenie o tym, że „rewolucja seksualna już nastąpiła”.
Tak jak ciało jest ciągle jeszcze nieprzepracowanym obszarem działań artystycznych w Polsce (sztuka krytyczna lat 90.
zdecydowanie nie wyczerpała tego tematu, skupiając się na
kwestiach płci i konsumeryzmu, a marginalizując takie kwestie, jak rasizm, kapitalizm czy wyzysk), tak też seksualność
dopiero w latach 90. XX wieku zaczęła funkcjonować jako zagadnienie w teorii sztuki, a do tego poddaje się ją skutecznej
instrumentalizacji, ograniczając jej wykładnię do kontekstu
konfliktu z kościołem.

PARTYCYPACJA ORGIASTYCZNA?
WSPÓŁPRACA W PROJEKTACH
ROMKA DZIADKIEWICZA
Propozycje Dziadkiewicza wkraczają w obszar eksplorowania ciała i partycypacji o wiele radykalniej, niż jakikolwiek projekt zrealizowany w Polsce w ostatnich latach, a ich
usytuowanie właśnie w przestrzeni instytucji artystycznej
pozwala zadać pytanie o współczesne wyobrażenia na temat
uczestnictwa w działaniach artystycznych oraz polityczne
skutki tych działań. Interesujące jest to, że w odróżnieniu od
Masotty czy — zdającego się kontynuować w Polsce jego tradycję — Żmijewskiego, Dziadkiewicz usiłuje przekazać władzę i sprawstwo innym uczestnikom i uczestniczkom działania. Miało to już miejsce we wcześniej organizowanych przez
niego działaniach, jak choćby w projekcie Odmieńcy (Wojna),
wykonanym w Parku Krakowskim podczas festiwalu Artboom
w 2012 roku. Sam proces wycofania się Dziadkiewicza z pozycji aktywnego i widocznego artysty rozpoczął się wcześniej.
W pierwszych słowach tekstu Imhibition (Wprowadzenie do
acedii) z 2006 roku stwierdził on:
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R. Dziadkiewicz, Imhibition (Wprowadzenie do acedii), [w:] Imhibition,
red. R. Dziadkiewicz i E. Tatar, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
2006, s. 7.

Żyjemy w epoce terroru widzialności i szybkości […], podczas gdy wolność jest zawsze przeciwieństwem szybkości. Dlatego (przekornie) Imhibition to długoterminowe, ponadroczne studium — ewoluujące w czasie i przekraczające ramy projektu — udramatyzowane (stosując kategorie
Georges’a Bataille’a), otwarte na niespodzianki i porażki —
zainspirowane przez miłość (i wstyd), ograniczone śmiercią
i tym, co niewidzialne [...]12.

Ta odmowa szybkości oraz obecna w tym i późniejszych
projektach Dziadkiewicza wola upełnomocnienia uczestniczek i uczestników, połączona z dążeniem do kolektywnego,
zbiorowego sprawstwa, wskazują na zdecydowane odejście
od metod inspirowanych Lacanem czy Debordem i zbliżenie
się do modelu „wyemancypowanego widza”, omawianego
przez Rancière’a, czy feministycznych krytyk wodzowskiego charakteru sztuki mężczyzn. Niewątpliwie, w projektach
Dziadkiewicza cały czas toczy się złożona negocjacja męskiego i kobiecego habitusu, owocująca skomplikowanymi
napięciami między rolami męskimi i kobiecymi, tak na poziomie organizacji i wykonywania projektów, jak i w organizacji
afektywnej tych działań. Tym niemniej, wyraźnie zarysowuje
się w nich strategia reorganizacji, przekazania i uwspólnienia
władzy oraz politycznego sprawstwa. Najbardziej chyba interesujące jest w niej właśnie dążenie artysty do rezygnacji
z pozycji władzy oraz upełnomocnianie innych uczestniczek
i uczestników działania, uwikłane w napięcia hierarchii płci,
wieku, pozycji klasowej i doświadczenia. Stoi za nim ważna
i, mam wrażenie, politycznie nośna chęć spłaszczenia hierarchicznej zazwyczaj struktury działań partycypacyjnych.
Zwykle artysta zajmuje w nich pozycję nieomal kapłańską,
uczestniczki i uczestnicy zaś są uwikłani w skomplikowane
misterium, którego zrozumienie i ewentualnie samodzielne przekształcanie przekracza ich możliwości. Tymczasem,
w działaniach Dziadkiewicza z ostatnich lat mamy do czynienia z wielopoziomowym przekształcaniem dotychczasowych
hierarchii oraz akcentowaniem tego, co nieuświadomione
i niewidzialne, jako sprawcze elementy artystycznych praktyk.
Jest to propozycja formuły kolektywności, w której wódz zostaje przekształcony w nauczyciela, ten zaś stopniowo zmienia się w jednego z wielu nauczycieli, nie ukrywa własnych
porażek czy wątpliwości, pozwalając, by te momenty słabości również stały się przedmiotem pracy artystycznej — to
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z kolei otwiera możliwość pracy nad słabością i wstydem innych uczestniczek i uczestników działania. Skomplikowaną
rolę odgrywają w tym wszystkim pragnienia i afekty, wskazywane przez Dziadkiewicza jako konstytutywne elementy
jego działań. Skłaniają one bowiem do zbadania relacji władzy w projektach artystycznych, jak i szerzej, w związkach
międzyludzkich, pozwalając powtórzyć feministyczne pytanie o relacje tego, co prywatne i tego, co publiczne — tak
skutecznie wymieszane ze sobą w działaniach tego artysty.
Analiza przechodzenia artysty od roli kierownika nadzorującego projekt, do roli „zapalnika”, który jedynie inicjuje
wydarzenia i nie posiada nad nimi kontroli, jest niewątpliwie
skomplikowana w świecie płciowych i klasowych hierarchii.
Uruchomienie w takich działaniach przestrzeni ciała i intymności, w wersji kolektywnej a niezindywidualizowanej, może
skończyć się zbiorowym wybuchem przemocy, frustracji
czy powrotem usilnie wypieranej władzy. Wiele wskazuje
jednak na to, że projektom Dziadkiewicza powoli udaje się
znaleźć formułę pozwalającą, jeśli nie przekroczyć istniejące podziały, to w każdym razie dać wgląd w ich naturę, a także umożliwić demontaż ich elementów — przynajmniej tych
najbardziej nieznośnych. Dzieje się to jednak za cenę marginalizacji działań (przejście „orgii” z Bunkra Sztuki do galerii
w Jerozolimie wydaje mi się tutaj znaczące), a także pojawienia się pytań, zadawanych przez kuratorów i krytyków sztuki w kuluarach artystycznego światka, na przykład o to, do
czego Dziadkiewiczowi właściwie potrzebna jest przestrzeń
instytucji. Choć oczywiście nie należy polemizować w tekstach z wypowiedziami niepublikowanymi, to jednak pozwolę
sobie na taką ripostę. Zrobię to głównie dlatego, że — moim
zdaniem — Dziadkiewiczowi, niejako „chyłkiem” (bo poza
przestrzenią debaty rozgrywającej się na łamach pism artystycznych, a szkoda) — udaje się przepracować jeden z największych dylematów uwikłania projektów artystycznych
i samych twórców w pozycję władzy, nawet jeśli proces ten
nie odbywa się bezboleśnie, a tu i ówdzie do głosu dochodzą
sceptyczne bądź zranione głosy uczestniczek i uczestników
działań. Nie mogę i nie chcę zajmować tu stanowiska etycznego, niemniej — obserwując działania Dziadkiewicza na
przestrzeni ostatnich kilku lat — mam wrażenie, że dokonuje
się w nich skuteczna rewizja klasycznych hierarchii kultury,
między innymi przewagi mężczyzn nad kobietami; tego, co duchowe, nad tym, co cielesne; świadomego nad nieświadomym.
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Dodatkowo, rewizja ta nie przyjmuje na ogół postaci bezrefleksyjnego „wywrócenia”, ale stanowi element powolnego
wieloletniego procesu badania, testowania i przekształcania
kulturowych norm oraz tabu. Osoby zaangażowane w ten proces zyskują wiedzę i narzędzia, przy pomocy których mogą
testować własne umiejętności. Ryzykują przy tym zranienie
i porażkę, ale też kształtują nowe formuły kolektywności, inspirujące tak dla nowych artystycznych praktyk, jak i dla innych form działania w kulturze.
Jestem przekonana, że analogicznie do szeregu projektów edukacyjnych, które odbywały się w ostatnich latach w/
przy instytucjach sztuki bądź w przestrzeniach niezależnych,
ale z inicjatywy artystek i kuratorek aktywnych również w instytucjonalnym obiegu sztuki, projekty „orgii”, poprzez metodę eksperymentu i rekonfiguracji seksualnych praktyk, przyniosły polityczne skutki w postaci nowych form uczestnictwa,
przekształcenia teorii i praktyki wspólnoty oraz transformacji
wyobrażeń o instytucji. Odegrały również pewną rolę w modyfikowaniu wyobrażeń o partycypacji, zwłaszcza w przypadku
„orgii” warszawskiej, do której organizacji włączyło się wiele
osób, a sam Dziadkiewicz przestał pełnić rolę kierowniczą
i stał się jednym ze współuczestników zainicjowanego przez
siebie wydarzenia. W związku z tym mam wrażenie, że surowa krytyka wielu działań partycypacyjnych, podjęta przez
Bishop w Artificial Hells, nie znajduje tu zastosowania.
Analiza zaproponowana przez Bishop pozwala zdiagnozować pewne problemy sztuki partycypacyjnej, jest jednak, jak sądzę, zbyt ogólna, by móc ją zaakceptować w całości. Oczywiście, nie każde dzieło sztuki planowane jako
rewolucyjne czy przynajmniej krytyczne, faktycznie osiąga
swój skutek. Dylemat ten znamy od zawsze, występuje on
przecież nie tylko w sztuce uczestniczącej. Nie każdy spacer to psychogeografia i nie każdy pokaz drag to skuteczna
subwersja norm płciowych. Niemniej, obserwacje Bishop —
dzięki osadzeniu współczesnych działań partycypacyjnych
w historii happeningu, sztuki performance oraz sztuki uczestniczącej — pozwalają znacznie zmodyfikować i rozbudować
strategie krytyki współczesnej sztuki oraz wyjść poza ciasne,
w gruncie rzeczy, getto modelu wodzowskiego, krytyki spektaklu czy fetysza „śmierci sztuki”.
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KOLEKTYWIZACJA W PROCESIE
WSPÓLNEJ EDUKACJI. DZIAŁANIA
KUBY SZREDERA I WUW
Działanie edukacyjne, którego analizę chciałabym
tu przedstawić, to przede wszystkim Wolny Uniwersytet
Warszawy (WUW ), którego kuratorem i pomysłodawcą był
Kuba Szreder. Przedsięwzięcia były realizowane przy wsparciu Fundacji Bęc Zmiana w latach 2009–2012, aktualnie planowane są badania, mające stanowić jego kontynuację. W swoich pierwszych odsłonach WUW był przestrzenią wymiany
i przekazu wiedzy oraz artystycznych praktyk między dość
w sumie oddzielonymi od siebie środowiskami akademickim
i artystycznym. Jak czytamy na stronie internetowej projektu:

13.
Tekst kuratorski Wolny/bo powolny Uniwersytet Warszawy [online],
http://www.wuw-warsaw.pl/wuw.
php [dostęp: 15.04.2013].

Wolny Uniwersytet Warszawy to nomadyczny ośrodek interdyscyplinarnych studiów, krytycznej refleksji, niezależnego
myślenia o sztuce i społeczeństwie. WUW działa równolegle
wobec oficjalnych ośrodków edukacji artystycznej i uniwersyteckiej. Jego zasadą jest łączenie teorii z praktyką oraz kultury z jej społecznym kontekstem. WUW jest nieformalnym
centrum badawczym, w którym eksperymentujemy z różnymi formami tworzenia i przekazywania wiedzy13.

Autorzy projektu nawiązywali do praktyk Josepha
Beuysa, podejmowali kwestie związane z relacjami sztuki
i polityki, organizowali spotkania z „czytankami dla robotników sztuki”, w trakcie których czytaliśmy Brechta, Benjamina,
Habermasa, Foucaulta i wielu innych autorów. Seminaryjna
forma spotkań uzupełniana była o prezentacje artystek i kuratorów.
To działanie może wydać się monotonne, nudne i z gruntu nieartystyczne. Ale zastanówmy się: czym różni się od działań seminaryjnych, inicjowanych choćby przez wspomnianego już Beuysa? Właściwie chyba niczym. A skutki miało całkiem spore, przede wszystkim dlatego, że to między innymi
z inicjatywy uczestniczących w nim osób pojawiły się głosy
krytyczne wobec tak zwanej reformy Hausnera dla kultury,
którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło latem 2009 roku — projektu zrównania sektora kultury
z innymi obszarami zdeterminowanymi przez kategorie zysku
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i rentowności. WUW wpisuje się również w inne działania, zainicjowane przez Kubę Szredera, takie jak KNOT — objazdowy
cykl seminariów, performansów i projektów artystycznych, realizowanych w Berlinie, Warszawie i Bukareszcie, czy Znikanie
nad Wisłą — serię działań artystycznych, poświęconych rzece, ale też miejskiej polityce kulturalnej. W działaniach tych
do głosu doszła również kwestia prekarności — ulotności
artystycznych praktyk oraz przeznaczanych na nie funduszy
publicznych. Pomysł Znikania nad Wisłą powstał poniekąd
w związku z tym, iż stołeczne władze oferują dotacje na „projekty letnie” i stanowił próbę przechwycenia funduszy przeznaczanych głównie na festiwale i rozrywkę. Mieliśmy wielokrotnie okazję dyskutować o prawie do miasta oraz o tym,
jak nietrwałość współczesnych form zatrudnienia przenika
się z nietrwałością form zamieszkiwania i form twórczości —
jak tytułowe „znikanie” oznaczać może emancypacyjną, wyzwolicielską działalność, ale również przykry obowiązek, wynikający z trudności ekonomicznych.

SPRAWCZOŚĆ UCIŚNIONYCH.
RANCIÈRE I BUTLER CONTRA
BOURDIEU

14.
Zob. J. Butler, Walczące słowa. Mowa
nienawiści i polityka performatywu,
przeł. A. Ostolski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010,
s. 50 i nast.

Na zakończenie chciałabym jeszcze pokazać, jak na
analizę kulturowej i społecznej reprodukcji przywileju, zaproponowaną przez Bourdieu, odpowiadają Jacques Rancière
i Judith Butler, polemizujący, jak to już sygnalizowałam w początkowej części tekstu, z sugerowanym przez jego koncepcję
determinizmem. W książce Walczące słowa Butler poświęca
sporo uwagi cenzurze, przede wszystkim w kontekście amerykańskich wojen o pornografię z lat 80. Wskazuje na problem
politycznego sprawstwa osób poszkodowanych za sprawą
praktyk, które mają na celu poniżenie i uprzedmiotowienie.
Przykładem tego rodzaju praktyk jest mowa nienawiści. Butler
zwraca uwagę na to, że nie każdy akt mowy nienawiści jest
skuteczny, a w związku z tym dobra teoria kultury powinna
uwzględniać możliwość, iż działania dokonywane z nienawiści
będą nieskuteczne14. Jeśli zaś nie każdy tego rodzaju akt jest
skuteczny, to nie powinniśmy z góry zakładać, że wszelkie pozycje władzy, wszelkie formy suwerenności automatycznie poniżają tych, którzy im podlegają. Nawet pornografia — o której
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obficie pisze Butler, polemizując z jej feministycznymi przeciwniczkami, w tym z Katherine MacKinnon — nie zawsze
uprzedmiotawia kobiety. Dowodem na to, że nie wszystkie
obrazy pornograficzne skutkują takim uprzedmiotowieniem
jest, wedle Butler, pornografia feministyczna i lesbijska. Co
więcej, fakt, że niektóre kobiety czerpią satysfakcję seksualną
z pornografii mainstreamowej, każe — jej zdaniem — w ogóle
przemyśleć tezę o szkodliwości pornografii dla kobiet. Z kolei,
ironiczne i prześmiewcze przechwycenia narracji pornograficznej bądź charakterystycznej dla niej stylistyki dają możliwość budowania dystansu względem pornografii i pacyfikowania ewentualnej „nienawiści do kobiet”, jaka może być
zawarta w jej obrazach. Butler stwierdza, że uznając wszelką
pornografię za automatycznie i skutecznie uprzedmiatawiającą, przypisujemy całość politycznego sprawstwa jej autorom,
a jej odbiorców, w tym również kobiety, pozbawiamy możliwości oporu. Argumentacja Butler zbiega się w tym punkcie
z klasycznymi wywodami przeciwników cenzury. Pozwolę
sobie przy tej okazji zacytować Marksa, który krytykował
pruskie ustawy o cenzurze, posługując się metaforą choroby.
Przytoczę dłuższy passus:

15.
K. Marks, Debaty nad wolnością prasy,
przeł. E. Werfel, [w:] K. Marks, F. Engels,
Dzieła (MED) , t. 1, Książka i Wiedza,
Warszawa 1960, s. 70.

Ciało ludzkie jest z natury śmiertelne. Choroby są więc nieuniknione. Dlaczego człowiek poddaje się władzy lekarza
dopiero wówczas, gdy zachoruje, nie zaś wtedy, kiedy jest
zdrów? Dlatego, że nie tylko choroba, lecz sam lekarz jest
złem. Stała kuratela lekarska przekształciłaby życie w zło,
a ciało ludzkie — w przedmiot eksperymentów kolegiów lekarskich. Czyż śmierć nie jest bardziej pożądana, niż takie
życie, które byłoby tylko środkiem prewencyjnym wobec
śmierci? […] Cenzura wychodzi z założenia, że chorobę należy uznać za stan normalny, a stan normalny, wolność, należy
uznać za chorobę15.

Uważam, że ta krytyka cenzury pozwala wziąć w obronę działania takich artystek i artystów, jak duet Sędzia
Główny, Maurycy Gomulicki lub omawiany wcześniej Roman
Dziadkiewicz. Każe też zapytać o to, dlaczego w polskiej sztuce tak niewiele artystek eksploruje obszary przyjemności seksualnej, pornografii i erotyki. Niewykluczone, że odpowiada za
to właśnie antypornograficzne odium, a jeśli tak jest, to tym
bardziej wydaje mi się, że działania wymienionych twórców
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są interesującymi formami wywoływania politycznych skutków w obszarze ciała i seksualności.
Warto może zaznaczyć, że w ujęciu Butler nie każdy akt
subwersji jest świadomy — czasem nieudolne powtórzenie
płciowej normy prowadzi nie tyle do jej umocnienia, ile rozpadu. W analizie drag queens, zawartej w książce Bodies that
Matter i w późniejszych tekstach, zwłaszcza w Precarious Life,
Butler podkreśla, że czasem pragnienie powtórzenia normy
kobiecości lub męskości przez osoby zajmujące się drag ostatecznie prowadzi do rehabilitacji tej normy i do jej wzmocnienia.
Analizą nieudanych powtórzeń norm płciowych zajmowała się
również Judith (Jack) Halberstam, analizująca w Queer Art
of Failure rozmaite elementy kultury popularnej, w tym filmy
klasy B, jako przykłady nieumyślnego naruszenia binarnego
podziału płci. W praktyce artystycznej grę z nieudolnym powtórzeniem kulturowych norm podejmowali rozmaici artyści,
w tym Iwona Zając, która w projekcie Moja sztuka jest prosta i naiwna z 2003 roku podnosiła problem emocji w sztuce,
czy Julita Wójcik, której performance Obieranie ziemniaków,
zrealizowany w 2001 roku w warszawskiej Zachęcie, doprowadził do szeregu konkretnych politycznych reperkusji, choć
nie był zapewne planowany jako demonstracja polityczna.

16.
Zob. J. Rancière, The Philosopher
and his Poor, przeł. J. Drury, C. Oster,
A. Parker, Duke University Press,
Durham 2003.

Jacques Rancière podkreślał wielokrotnie swoją niezgodę na opis aktywności kulturalnych niższych warstw społecznych jako czysto pasywnej reprodukcji norm kulturowych,
co wyraźnie dominuje w koncepcji Pierre’a Bourdieu. W książkach takich, jak Le Philosophe et ses Pauveres Rancière zwraca uwagę na autonomiczne tworzenie i rozwijanie praktyk
edukacji, oporu i artystycznej awangardy przez grupy podporządkowane, jak francuski proletariat przemysłowy w XIX
wieku, a także przenikanie elementów kultury ludowej do
działań awangard artystycznych w Rosji i innych krajach
europejskich na początku XX wieku16 . Wielokrotnie krytykuje też marksistów za petryfikowanie autonomicznych i —
jego zdaniem — politycznie aktywnych robotników, sprowadzanie ich do roli biernie przyglądających się społecznemu
spektaklowi widzów. Tu jego krytyka spotyka się z rozważaniami Bishop, która również zwraca uwagę na manipulacje i nadużycia, jakich artyści często dopuszczają się na widzach w przestrzeni sztuki. Rancière protestuje przeciwko
takiemu pacyfikowaniu robotników, ale też odrzuca ujednolicone wyobrażenie o widzach, tradycyjnie postrzeganych
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17.
Zob. J. Rancière, The Emancipated
Spectator, przeł. G. Elliott, Verso, London and New York 2009, s. 13 i nast.

18.
Tamże.

19.
P. Reed, Niemierzalna praca (albo praca słuchania), przeł. I. Bojadżijewa, [w:]
Wieczna radość. Ekonomia polityczna
społecznej kreatywności, red. J. Sowa
i in., Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa
2011, s. 443–447.

20.
Praca została wykonana w 2010 roku,
podczas rezydencji Patricii Reed
w warszawskim Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski, kuratorka: Anna Ptak. Realizację tę omawiam w tekście Jeśli to książka, spróbuj ją przeczytać. Portrety niezapisanych podmiotów Patricii Reed, który
został opublikowany w książce Sztuka
jako pozór. Cenzura i inne paradoksy
upolitycznienia kultury, dz. cyt.

jako unieruchomieni w swojej alienacji, urzeczowieni i niesamodzielni17. Także tradycja krytyczna, której dekonstrukcję
podejmuje Rancière, pacyfikuje widza, odbiorcę czy ucznia
w pozycji nietwórczego, urzeczowionego uczestnika spektaklu.
Inaczej więc niż, na przykład, Guy Debord, Rancière sugeruje,
by zamiast kontestować spektakl, wychodzić poza istniejące
podziały petryfikujące publiczność w roli biednych odbiorców
i doprowadzić do tego, by teatr (rozumiany jako metafora
wszelkiej aktywności twórczej) stał się przestrzenią upełnomocnienia odbiorców — docenienia ich wkładu w zaistnienie widowiska, potraktowanie ich domniemanej „ignorancji”
jako siły sprawczej w tworzeniu sztuki. Emancypacja zaczyna się, zdaniem Rancière’a, w momencie, gdy podważona zostaje opozycja między oglądaniem i grą, gdy uświadamiamy
sobie, że patrzenie czy słuchanie to równie ważne elementy
działania kulturowego, co wystawianie sztuki czy gra aktorska18. Wątek ten podejmuje też Patricia Reed, która w tekście
zawartym w antologii Wieczna radość. Ekonomia społeczna
politycznej kreatywności, zwraca uwagę na słuchaczy konferencji i podkreśla, że współtworzą oni to wydarzenie z takim
samym wysiłkiem, co prezentujący swoje referaty mówcy19.
Reed często łączy w swoich projektach i analizach krytykę
hegemonicznej władzy z krytyką seksizmu, jej zaś niektóre
prace bezpośrednio włączają odbiorców w samo dzieło sztuki. Tak stało się w przypadku pracy Portrety niezapisanych
podmiotów, w której artystka skopiowała puste kratki z formularzy wizowych 196 krajów. Czytanie powstałej w ten sposób książki jest jedyną możliwością dzieła, nie istnieje ono bez
udziału publiczności20.

PODSUMOWANIE. DZIEJOWA
KONIECZNOŚĆ POLITYKI SZTUKI
Polityczne skutki sztuki są — niestety lub na szczęście — jej nieuniknionym elementem. Sztuka deklarująca
się jako „polityczna” może przynieść, w efekcie, zwiększenie
emancypacji albo zwiększenie opresji, dokładnie tak samo,
jak sztuka, która rezygnuje z jakiejkolwiek politycznej afiliacji, a nawet ją otwarcie odrzuca. Poszukując możliwości dyskutowania o politycznych efektach działań artystycznych,
nie możemy bazować wyłącznie na deklaracjach kuratorów
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czy twórców. Powinniśmy też uwzględnić działania publiczności, która przecież konstytuuje dzieło, nie tylko za sprawą
jego późniejszej krytyki czy analizy, ale poprzez bezpośredni
udział w artystycznym spektaklu. Mam wrażenie, że obszar
polskiej sztuki oraz debaty nad nią jest aktualnie uwikłany
w nostalgię za normami i autorytetem. Byłoby wyśmienicie,
gdyby przynajmniej analiza politycznych skutków działań artystycznych mogła się z tej nostalgii wyzwolić, pozwalając sobie na więcej eksperymentu, testowania, negocjacji — choć
nie z pozycji autorytatywnej władzy. Po bardzo w sumie indywidualistycznych latach 90. XX wieku przyszedł czas działań
zbiorowych, projektów kształtujących nowe formuły kolektywności oraz nowych form organizowania udziału w kulturze.
Analiza politycznych skutków tych działań wymaga, moim
zdaniem, uwzględnienia ich wieloznaczności, sprzeczności
i wewnętrznych konfliktów, które pacyfikuje strategia analizy, nastawiona na indywidualnego twórcę. Ale to już może
temat na osobny tekst.
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Całemu światu!

TRZECIA AWANGARDA
Kiedy pierwsza awangarda angażowała sztukę w sprawy
polityczne, wytwarzała nowe formy dla nowej rzeczywistości społeczno-politycznej — płaskie (niehierarchiczne, demokratyczne), pozbawione dekoracji i ornamentów lub o ornamencie opartym na nowych morfemach i ideogramach:
na rytmie maszyny, multiplikacji form geometrycznych, rastrze i kombinacjach kolorów podstawowych. Konstruowane
przy użyciu nowych technologii i materiałów produkowanych
masowo, adresowane były do masowego odbiorcy, nowego
aktywnego uczestnika życia społecznego. Postulaty były
pozytywne (łączące, a nie dzielące), progresywne, a duch
entuzjastyczny. Dobra wola i miłość do ludu wygenerowały —
paradoksalnie — najbardziej hermetyczny język sztuki w historii ludzkości. Coraz bardziej niedostępny dla rosnących
tłumów producentów oraz konsumentów skupionych i rozproszonych spektakli.
01.
Zob. H. Foster, Powrót realnego.
Awangarda u schyłku XX wieku, przeł.
M. Borowski, M. Sugiera, Universitas,
Kraków 2012, s. 23–57.

Druga awangarda — oprócz wielu powtórzeń 01 , dokonała bardzo ważnej korekty języka i formy sztuki, prowadząc ją w kierunku myślenia sceptycznego, krytycznego.
Jednocześnie oddawała się urokom nihilizmu. Sarkastyczna
i sfrustrowana, pozbawiona złudzeń co do własnej siły i roli,
do dziś dostarcza narzędzi służących zrozumieniu relacji
między rozproszonym spektaklem społeczno-politycznym,
a spektaklem sztuki (sztuki skupionej na sobie i uwikłanej po
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02.
Zwrot, który nastąpił po 2004 roku
w środowiskach tzw. sztuki krytycznej — dzięki inspiracjom ze strony intelektualistów współtworzących Krytykę Polityczną — polegał w istocie
na nagłym dostrzeżeniu przez liberalnych indywidualistów zjawisk żywo
obecnych w ówczesnej sztuce światowej (głównie na peryferiach głównego, galeryjno-rynkowego nurtu, rządzącego sceną europejską) od ponad
dekady. Chodzi nie tylko o wewnętrzne zmiany instytucji pierwszego świata, zwrot performatywny i relacyjny,
ale przede wszystkim o uczestnictwo
artystów i masowo tworzonych organizacji w ruchu alterglobalistycznym. W tym kontekście zwrot liberałów w stronę społeczeństwa, z którym
prowadzili regularną, wieloletnią, symboliczną wojnę przez pierwsze 10–15
lat kapitalizmu, czeka wciąż na wnikliwą analizę. Zaryzykuję myśl, że po
kilku latach aktywności w cieniu spektakularnych postulatów i manifestów
nie doszło do żadnego przewartościowania relacji władzy symbolicznej.
Nastąpiła jedynie korekta wizerunku
i celów działania w obrębie małego
środowiska, a także włączenie (i neutralizacja w białych rękawiczkach)
w białe przestrzenie instytucji kilku
„niezwykle ważnych tematów”. Dzięki
nadgorliwości kilku osób doszło jedynie do włączenia polityczności w obręb sztuki, a nie sztuki w obszar szeroko i głęboko rozumianej polityczności. Co więcej, odbyło się to według
zasad konstruowanych i narzucanych
(bardzo często siłą inercji) przez instytucje w procesie negocjacji i dialogu
z artystą jako ich tymczasowym kontrahentem. Takie epizodyczne relacje
rozładowują moc krytyczną każdego
gestu. Zabieramy zabawki, idziemy na
inny plac zabaw i zaczynamy tę samą
zabawę od nowa... Aby wyjść z tego
błędnego koła, sztuka (a nie społeczeństwo), uwiarygodniając swoją
pozycję w wielokierunkowym dialogu
społecznym, powinna najpierw przepracowywać i wytłumaczyć się (przed
samą sobą) z wojen, arogancji, hermetyzmu i paternalizmów. Nie powinna
zasłaniać się kolejnymi korektami własnego wizerunku i manifestami samoświadomości, narzucanymi innym, nie

czubek nosa w dżunglę zależności politycznych, ekonomicznych, instytucjonalnych oraz towarzyskich). Czterdzieści lat
później, w niedużym kraju nad Wisłą, mała grupka artystów
wypowie nawet wojnę społeczeństwu w obronie tego języka,
wolności i prawa do swobodnego używania sztuki przeciwko
konserwatywnej większości. Po kolejnych dziesięciu latach,
ci sami artyści obwołają się awangardą sztuki zaangażowanej politycznie i społecznie02, a bezrefleksyjnie powtarzane
kapitalistyczne kategorie skuteczności i osiągów staną się
powoli pustymi hasłami, pod które podkładać będziemy coraz bardziej groteskowe, jałowe i fałszywe gesty bratania się
z parobkiem, pracownikiem technicznym instytucji lub prekariuszem w osobie asystentki kuratora. W związku z tym niniejsza opowieść dotyczy dyssensu i wirujących trójkątów03,
dryfujących w stronę — postulowanej — trzeciej awangardy.
Dziś zbyt łatwo i zbyt często reprodukujemy wciąż
ten sam język, ten sam sarkazm i to samo (skądinąd słuszne) oburzenie. Ale ich krytyczna skuteczność zbliża się do
poziomu zero. Instytucjonalne i akademickie dyskusje o politycznej skuteczności sztuki przestały już dawno dotyczyć
skuteczności i polityczności (sztuki) i nie są w stanie zainteresować żadnej studentki. Dotyczą głównie narcystycznych frustracji i fantazji sztuki o samej sobie — jej (nie)mocy,
(nie)skuteczności i atrakcyjności jako partnera w debacie
publicznej czy narzędzia tworzenia wiedzy. Są deklaratywną
formą wypełnienia pustki i wewnętrznego poczucia nieskuteczności. Panicznym bieganiem za własnym ogonem w błędnym kole tego samego języka, tych samych form i tej samej

powinna reprodukować logiki walki, perswazji treści oraz generować
dyletancko konstruowanych, kolejnych fal wzrostu świadomości. Konieczna jest też wnikliwa i krytyczna
analiza modeli produkcji projektów
artystycznych, w tym takich kategorii, jak elastyczność, otwartość czy
skuteczność, a także modeli współpracy z artystami, odbiorcami oraz
pracownikami technicznymi angażowanymi w projekty. Niezbędne są
przy tym odwaga, wizje, szaleństwo
i nad-wrażliwość oraz kolejne kryzysy. Potknięcia i załamania oraz
mnóstwo małych kroków w stronę
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krytyczności i autoanalizy to potencjalny początek, który jednak jeszcze
nie nadszedł. Inaczej mówiąc, w polskiej sztuce współczesnej dwukrotnie pojawiły się epizodyczne namiastki sztuki zaangażowanej: w latach 70.
XX wieku i na początku XXI wieku.
Obie te fale zostały spetryfikowane
i zmarnowane. I nie powstała jeszcze
sztuka zaangażowana jako wyraziste zjawisko. Przyszło nam bowiem
żyć w czasach, kiedy samoświadomość sztuki i instytucje artystyczne
potrzebują wzmocnienia, a nie krytycznego demontażu wewnętrznych
relacji władzy.
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03.
Niniejszy tekst nie ma na celu piętnowania uwikłań poszczególnych artystów w mody, konwencje i strategie
instytucjonalne (oraz towarzyszącego temu rozszczepieniu na tworzenie
treści deklaratywnych i nieświadomych). Interesuje mnie raczej zrozumienie mechanizmów generujących
i powstrzymujących zmiany — oraz
podleganie im i/lub wpływanie na nie
dla dobra własnego i innych. Realizują
się one w nas wszystkich — ludziach
i instytucjach — poprzez walkę tego,
co regresywne, inercyjne i konserwatywne z tym, co krytyczne, analityczne, zaangażowane i otwierające. Obserwowanie meandrycznych wyborów, czynionych przez moich kolegów
i koleżanki, traktuję jako przestrogę
i lekcję dla siebie oraz innych. Kiedy
w latach 60. XX wieku Joseph Beuys
proponował, byśmy robili rzeźby z ludzi i namawiał do tego, by każdy stał
się artystą, bez wątpienia miał dobre,
wyzwalające intencje. Dziś, kiedy każdy MUSI być artystą, a kreatywność
i hiperkreatywność są najbardziej poszukiwanym (i alienującym) kapitałem
kognitywnym, musimy na nowo przemyśleć podstawowe ideały i dziedzictwo obu awangard, wraz z podstawowymi mechanizmami psychosocjologicznymi, w których władzy coraz bardziej tkwimy, choć jednocześnie coraz
lepiej je rozumiemy.

bezradności na końcu każdego zaangażowanego projektu,
który wieńczy podobna, mniej lub bardziej spektakularna
(i zawsze poznawcza) katastrofa. Polemiki są coraz chłodniejsze i coraz trudniej sobie wyobrazić, by mogło być inaczej.
Zwykle odbywają się one w zamkniętych i hermetycznych
gronach ekspertów o nienagannych lewicowych poglądach,
wychowanych na muzyce Sonic Youth i będących spadkobiercami tej samej transawangardy. Ale nikt z nas nie umiera już na AIDS . Nikt z nas nie ginie za sztukę. Nikt nie bierze
nic mocnego (chyba że antydepresanty). Ale dzięki wrażliwości, inteligencji i urokowi uczestników oraz uczestniczek,
wszystko to pozostaje jednak niezwykle ciekawe, złożone
i pełne podniecających sprzeczności, które łączą się w kłącza
i bukiety możliwości dalszych dyskusji. Tworzymy fascynujące, dynamiczne konfiguracje dialogujących ze sobą znaczeń
i sensów. Wszyscy mamy rację i nikt z nas jej nie ma. Pianka
złudzeń łagodzi konflikty, a prawda dryfuje poza intencjami.
I bez wątpienia należy o tym dyskutować. Godzinami! Udział
w dyskusji jest jednym z najważniejszych obowiązków obywatelskich artysty pierwszej połowy XXI wieku... Choćby miał
to być udział milczący, niemy i bolesny. Ostatecznie, zawsze
możemy okrasić oblicze ironicznym uśmiechem.
Udział, branie udziału — to branie, którego nie należy
się bać. Kochanie, bierz z tego wszystko! Należy brać — brać
udział, brać odpowiedzialność. Brać bezczelnie, radośnie
i hedonistycznie („życie, jakie jest/na drugie nie masz szans”).
Trzeba odwrócić branie przeciwko ideologiom konserwatywnym, pielęgnującym ideę dawania (jako uwewnętrznionej formuły konserwującej podziały i hierarchie społeczne). Trzeba
odebrać branie cynicznej ideologii konsumpcyjnej, która branie przerobiła w kupowanie, płacenie kary i popadanie w piekło długu! No tak, ale czy z perspektywy radykalnej lewicy
(analitycznej) należy robić cokolwiek, co należy? Kochanie!
(Nie) należy!!! Wybór należy do Ciebie! Możesz wszystko —
„come as you are”!!! Nie mam broni, nie bój się...
Dyskusje, panele dyskusyjne, wystąpienia ekspertów
poszczególnych dziedzin (bo przecież „projekt jest interdyscyplinarny i biorą w nim udział artyści, teoretycy oraz badacze
i badaczki z różnych dziedzin”) same w sobie stanowią (masową) formę zaangażowania (energii do reprodukcji informacji).
Są formami ornamentalnymi, które dekorują i ożywiają zimne
przestrzenie white cube’ów i coraz prężniej rozwijających się
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Roman Dziadkiewicz & Ensemble
Odmieńcy (wojna!), 6. Grolsch ArtBoom Festival, Kraków, 2012
(fot. Tomasz Wydrych)
Dzięki uprzejmości artysty
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04.
Zob. Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, red.
J. Antos, Wydawnictwo ASP im. Jana
Matejki w Krakowie, Kraków 2007,
s. 20.

05.
Zob. J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, Korporacja Ha!art,
Kraków 2007, s. 78–94.

instytucji sztuki na całym świecie (coś trzeba przecież robić
z tymi opuszczonymi fabrykami i wykształconymi humanistami). Czasowo wibrują i uwodzą błyskotliwością... Są urocze
i skuteczne, jeśli chodzi o wyczerpywanie cierpliwości słuchaczy, ich możliwości percepcyjnych i potencjałów sprawczych. Rytmicznie i kolektywnie dmuchamy balony — razem
kochani! A potem dyskretnie upuszczamy z nich powietrze...
Nie wypada eksplodować. Nazwijmy to ornamentem performatywnym i uznajmy (odważnie) za jedno z ciekawszych
osiągnięć formalnych sztuki krytycznej ostatnich dwudziestu
lat... Przecież — jak mówił Stanisław Wyspiański, obejmując
Katedrę Sztuki Dekoracyjnej na krakowskiej ASP — „każda
sztuka jest dekoracyjna”04...Stara, dobra druga awangarda
wyprodukowała myślenie krytyczne i od lat dławi się powtarzaniem tych samych, coraz słodszych i coraz bardziej pragmatycznych postulatów, w coraz bardziej rozbudowanej infrastrukturze instytucjonalnej i rynkowej, która chroni przed
możliwością ich realizacji. Krytyczność, etymologicznie rzecz
biorąc, to nóż krojący tort z bitą śmietaną. Wiadomo od dawna, że tortu nie wystarczy dla wszystkich, a śmietanę trzeba
bić cały czas, aby nie opadła (nadzieja)...
Aż ręce nam opadają... Wytężamy więc wyobraźnię,
wypatrując trzeciej awangardy — analitycznej. Od trzeciej
awangardy oczekiwalibyśmy wyjścia poza estetyczny reżim sztuki05, poza wyodrębnianie obiektów i procesów, poza
podmiotowo skonstruowane autorstwo i alienujący reżim
prawa autorskiego, poza autonomię: dzieła, sztuki i autora. Wyjścia w kierunku myślenia (i działania) analitycznego,
transdyscyplinarnego, rozpracowywania wszelkich zrostów
znaczenia, uwikłań i prefabrykowanych form gotowych —
z których, póki co, budujemy skończone całości w reżimie
dwustronnych umów o dzieło, celebracji zindywidualizowanych doświadczeń, migrujących wystaw czasowych, targów
sztuki, biennali, srali, ali, ali...

S — 246

Co to znaczy i co z tego wynika, że sztuka „działa politycznie”?

TRZECIA DROGA
Istnieje bowiem ogromna różnica pomiędzy deklaratywnością a performatywnością — tak duża, jak między
życiem dziennym i nocnym instytucji. Przyjrzyjmy się sposobom współpracy między instytucjami sztuki, a zewnętrznymi
zleceniobiorcami i autorami dzieł. Przytłaczająca przewaga
umów o dzieło w stosunku do innych form zatrudnienia pozwala myśleć o instytucji sztuki jako awangardzie najgorszych
praktyk, wchodzących w skład systemu zatrudnienia i relacji
ekonomicznych w kapitalizmie kognitywnym. Umowy śmieciowe, outsourcing to praktyki, bez których trudno pomyśleć
współczesną instytucję sztuki. Praktyki te, coraz odważniej
krytykowane na wszystkich polach życia społeczno-ekonomicznego, w sztuce pozostają standardem od lat. Przytłoczeni
czasowymi umowami i zadaniowym trybem pracy, siedzimy
w długie weekendy nad jeziorami mazurskimi, pisząc zaległe
teksty, podczas gdy nasi studenci uprawiają spacery po okolicznych lasach, bezwiednie obniżając poziom bezrobocia
oraz beznadziejne, wręcz paniczne poczucie wolności, z którą nie wiadomo co robić.
Instytucja sztuki jako awangarda outsourcingu... I mnożą się znajomi na fejsie, jak króliki. „Och, to urocze... Dawno Cię
nie widziałem. Zajebiście... Zostajesz na noc? Och, szkoda, myślałem, że pogadamy...” („Och, myślałem, że się bzykniemy...”)
Łatwo przyszło, łatwo poszło. Niewiele z tego wynika. Kolejny
raz (mniej więcej) o tym samym. Wszyscy musimy płacić za
gaz i prąd. Prywatny koncern energetyczny, otaczający siecią
wpływów wszystkich z nas, będzie sponsorem kolejnej orgii
(tzn. dyskusji), która, mamy nadzieję, odbędzie się w najbliższym czasie na tym (przepraszam, przy tym) stole... Podczas
gdy nasienie jest synonimem konserwacji i reprodukcji,
(prze)niesienie może być synonimem wydarzenia i rewolucji.
Albo odwrotnie... Niczego do końca nie jestem pewien. Ale
musi być jakaś trzecia możliwość w trójwymiarowej rzeczywistości. Nawet stół, przy którym dyskutujemy, ma długość,
szerokość i wysokość. A myśl jasność, głębokość i dynamikę...
Ale czy instytucja ma emocje, ludzką twarz i gesty płynące z serc zaangażowanych i zapracowanych intelektualistek
oraz intelektualistów, dyskutujących ze zdystansowanymi,
przepełnionymi profesjonalnym zagubieniem artystami nad
kolejnymi dziełami, które złożą się na kolejną wystawę... Ach,
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dzieło. Dzieło — brzmi dumnie! Umowa o dzieło? Najbardziej
śmieciowa — krótkoterminowa, niezobowiązująca. Bez ubezpieczenia, zasklepiona w logice szybkiego i incydentalnego
obiegu treści intelektualnych między instytucjami i ich zewnętrznymi partnerami.

06.
Zob. Europejskie polityki kulturalne
2015, red. M. Lind, R. Minichbauer, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2009.

Z rosnącej siły (i twardniejącej ramy) tak sformatowanej instytucji sztuki zdajemy sobie sprawę wszyscy,
prawda? Stan ten diagnozuje dosyć precyzyjnie raport Marii
Lind i Raimunda Minichbauera, opracowany na Frieze Art
Fair w Londynie w 200506. Wszyscy zdajemy sobie sprawę
z konsekwencji tego stanu — z powiązań i symbiozy między
muzeami, obiegiem galeryjnym, rynkiem sztuki i produkcją
kapitału symbolicznego oraz z tego, jak konstytuowane są
relacje władzy. Odważne wnioski wyciągamy już mniej chętnie. A wyzwaniem nie są (kosmetyczne) zamiany jednych
osób, miejsc i obiektów na inne, ale wszelkie próby całkowitej zmiany paradygmatu — z estetycznego, doświadczalnego, autorskiego na analityczny, krytyczny, rozproszony,
procesualny, pozbawiony kapitalistycznego imperatywu
produkcji, a zwrócony w kierunku pytań, badań, eksperymentów, sprawdzania i łączenia tego, czego jeszcze nikt, nigdy, nigdzie, z niczym nie połączył... I bynajmniej nie chodzi
o powtórkę złotej ery drugiej awangardy. Chodzi o konsekwentne podejmowanie wówczas wypracowanych narzędzi
i rozwijanie ich w kontekście tego, co nastało później (czyli
szeroko rozumianej i trwającej do dziś kontrrewolucji konserwatywnej w kulturze, polityce i życiu społecznym, zapoczątkowanej w latach 80. XX wieku) oraz tego, z czym mamy
do czynienia obecnie (Kochanie, jakbyś to nazwała? — „Och,
nie wiem...”). Nowa instytucjonalność na chwilę pozwala nam
odpocząć i zebrać odrobinę więcej materiału badawczego,
ale — bracia i siostry partyzanci — nie możemy pozwolić,
by oślepiono nas światłem ledowym, zamydlono oczy hurtowymi ilościami mydła w płynie i wykastrowano (w białych
rękawiczkach) nadwrażliwe zmysły. Wróg jest sprytny i czai
się wszędzie, również pod koszulą Twojego ukochanego,
zaufanego kuratora. W tym samym czasie, gdy rynek uwodzi nas możliwościami finansowymi, instytucje uwodzą nas
wiedzą, którą wytwarzają same, jak ponowoczesne, pełne
wyrafinowanego posthumanistycznego erotyzmu fabryki
mikroprocesorów albo kliniki chirurgii kosmetycznej, ulokowane w zapierających dech w piersiach pejzażach alpejskiej Szwajcarii. Grrrr. Uwaga! Wystarczy chwila nieuwagi
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lub bezczelna wypowiedź, przekraczająca ramy wyznaczone przez tajne regulaminy i... zaczynają ginąć rekwizyty lub
całe instalacje, milkną telefony i znikają znajomi z fejsbuka,
a czarne sylwetki na wernisażach odwracają się do ciebie
plecami. Fragmenty naszych scenariuszy realizuje ktoś inny,
tracimy rysujące się jeszcze przed chwilą możliwości, a w ich
miejsce pojawiają się niewyobrażalnie idiotyczne, brutalnie
uproszczone interpretacje tego, co robimy... A rzecz w tym, że
to wszystko razem warte jest: a) tyle, ile ktoś za to da, czyli —
jak w przemyśle piłkarskim lub spekulacjach nieruchomościami — dużo, o wiele za dużo; b) niewiele, bo prawda jest
gdzieś indziej, poza dziełem i autorem, poza tobą i mną, poza
relacją artysta — kurator, artysta — instytucja, poza dziełem
tkwiącym w reżimie estetycznym i poza autorstwem... I tego
szukamy — proponując model instytucji 3.0. Instytucji, która
bezwstydnie zda sobie sprawę ze swojej niemocy i wtórności
wobec potężniejszych sił konstruujących rzeczywistość polityczną, której sama jest odbiciem. Zamilknie na chwilę i odrodzi się w cieniu własnego zawstydzenia... Przestanie być
instytucją (autonomicznej) sztuki, a stanie się splotem i katalizatorem transdycyplinarnych poszukiwań badawczych
na styku polityki, estetyki, spraw psychospołecznych, ekologicznych, warsztatowych, edukacyjnych i innych...
Wewnątrz obecnie panującego systemu instytucjonalnego nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I nie chodzi tu
o złą czy dobrą wolę mądrych lub niemądrych ludzi. Chodzi
o ramę systemową, która została skonstruowana pragmatycznie, celowo i swoje cele realizuje, ale cele te są zwyczajnie do dupy. W obecnej ramie systemowej (instytucjonalnej)
nie jesteśmy w stanie skutecznie rozwiązać żadnego palącego problemu, możemy je ewentualnie chwilowo, lepiej lub
gorzej diagnozować. Wyjście poza ten system jest równoznaczne z wyjściem poza obieg sztuki i jej instytucjonalne
definiowanie (oraz — prawdopodobnie — z utratą kontaktu
ze światem). Zaakceptowanie ramy powoduje zgodę na nieefektywność. W zamian — czasami — zyskujemy efektowność. Zamiast malować wiosenne kwiaty, tworzymy bukiety
ciętych zdań, barwnych jak kwiaty. Gest skuteczny, performatywny, etyczny — ale tylko wyimaginowany, wymarzony
i postulowany, staje się przeciwieństwem gestu estetycznego, spetryfikowanego i nieskutecznego — ale wskazującego
potencjalne rozwiązania. Już niemal obojętnie i bezwiednie
bierzemy udział w dzieleniu postrzegalnego i cieszymy się,
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nieco melancholijnie, z chwilowego sukcesu — z fajerwerków wyobraźni, które znienacka eksplodują wewnątrz estetycznego reżimu sztuki, rodząc widzialność innych lub nas
samych. Czujemy przez skórę, że wszystko to coraz mniej
znaczy. Często musi to wystarczać za wniosek z kolejnej dyskusji, pozwalający wrócić do codziennych zajęć i przestać pluć
sobie oraz ukochanym w twarze. Już od dawna nikt nikomu
nie ucina uszu... A sztuka codziennie przemyca i reprodukuje między naszymi palcami oraz spojrzeniami ogromne ilości
konserwatywnych mikroznaczeń, tak jak żarcie z supermarketów przemyca tony konserwantów, sztucznych barwników
i modyfikacji genetycznych...

INSTYTUCJA 3.0

07.
Zamiast pytać o sprawczość sztuki,
warto zapytać (i zawalczyć) najpierw
o samą kategorię sprawczości, która tkwi bez reszty całkowicie w logice
kapitalistycznej wydajności oraz wydolności działań, praktyk i procedur.
„Sprawczy” powinno znaczyć tyle, co
twórczy, nieprzewidywalny i otwierający nowe perspektywy, a nie spełniający określone cele i procedury wpisane
w założenia projektu. „Daj się zaskoczyć” naprawdę!

Przede wszystkim muszę wyznać, że mam wątpliwości, czy wszyscy (przy tym stole) są lewakami. Ty, czytający,
czytająca ten tekst — też... Obserwuję cię od dawna i mam
pewne wątpliwości i bogato udokumentowane przemyślenia. Traumy, ambicje, kariery, spryt, habitusy, geny, popędy
i orientacje tworzą specyficzne konfiguracje, które wymagają nieustanej korekty (a gdy zostają uwolnione, prowadzą
do zezwierzęcenia i bezwładu, które ostatecznie są tym samym). Konstruujemy prawa i obowiązki, które zawsze możemy renegocjować, abyśmy mogli dalej uśmiechać się dyplomatycznie i zakładać, że nie chcemy sobie robić krzywdy ani dotykać się zbyt intensywnie. Och, zbyt intensywny
dotyk może nagle okazać się zbyt sprawczy. A sprawczość
to takie kapitalistyczne słowo07... Bo przecież, tak naprawdę,
nikt z was żadnej sprawczości nie chce! Zwłaszcza w obszarze sztuki. Sprawczość sztuki musiałaby zniszczyć istniejący w jej polu obieg kapitału symbolicznego i ekonomicznego.
Chcesz tego? Tracisz pracę, galerie przestają być galeriami,
muzea odlatują na Marsa lub do podręczników historii sztuki...
Mimo tego (albo właśnie dlatego) należy myśleć nie
tylko o sztuce zaangażowanej (społecznie, politycznie), ale
przede wszystkim o instytucji 3.0. Wychodzi ona poza schematy reprodukcji władzy, relacji symbolicznych i ekonomicznych, w których obecnie tkwimy. Tkwimy w logice, która ma
szerszy zasięg i głębsze korzenie niż najgłębsza refleksja
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o instytucji sztuki i sztuce zaangażowanej, będącej częścią
kapitalistycznego systemu praw własności. Dopiero w tak
rozszerzonym polu odpowiedź na pytanie o społeczno-polityczną skuteczność sztuki będzie możliwa. Pozytywna odpowiedź eksploduje jak energia z rozszczepienia jądra współczesnej instytucji (ekonomii), pielęgnującej pełną potencjału nudę. Tak, Kochanie, wybuchnie niczym kampania reklamowa banku niemodyfikowanych genetycznie nasion, który
kiedyś wspólnie założymy, by w przyszłości pozwolić mnożyć
się i krzyżować dzikim chwastom oraz nielegalnym ziołom.
Historię instytucji sztuki można podzielić na trzy etapy. Instytucja tradycyjna zbiera produkcję artystyczną (z różnych miejsc i czasów) i prezentuje ją. Pokazuje obiekty i rekonfiguruje w ten sposób pole tego, co widzialne i symbolicznie ważne. Oczywiście, na marginesie tej podstawowej
aktywności prowadzi sporo prac badawczych; mogą one
być niezwykle ważne dla poszczególnych dziedzin, w ramach
których są realizowane. Instytucja 2.0. wprowadza dialog
z samą sobą, swoją władzą symboliczną i kontekstami, w które jest uwikłana. Jednocześnie zajmuje się produkcją sztuki,
kontekstualizacją i strategiami jej prezentacji i reprezentacji,
a nie tylko udostępnianiem gotowych, zrealizowanych dzieł.
Szanując i zachowując obie strategie, jako zjawiska historyczne, poszukujemy kolejnej wersji, która odpowiadałaby na
współczesne, kognitywne wyzwania i wspierała potencjalne,
realnie możliwe zmiany paradygmatów w obrębie produkcji artystycznej oraz jej związków z bieżącymi problemami
społeczno-politycznymi.

08.
W kapitalizmie kognitywnym i rzeczywistości mediów cyfrowych podział na
to, co materialne i to, co niematerialne,
a także to, co analogowe i to, co cyfrowe traci na znaczeniu na rzecz podziału na to, co zamknięte (skończone,
spetryfikowane i strzeżone) i na to, co
otwarte (źródłowe, dostępne, procesualne i zmienne).

Od instytucji 3.0. oczekiwalibyśmy transindywidualności i dialogiczności w poszerzonym (i przedłużonym) polu.
Nie tyle produkcji prac i projektów08 w systemie doraźnych
relacji zleceniodawca-zleceniobiorca, ale przedłużonych
stosunków partnerskich: romansów, otwartych związków,
długoterminowych programów badawczych, umów na czas
określony lub nieokreślony, otwartości i podatności na rekonfigurację zasad współpracy. Instytucja taka zajmowałaby się nie tyle produkcją dzieł, ile odkrywaniem, wynajdywaniem i analizowaniem problemów, języków, mikroznaczeń,
sensów, dyssensów i bezsensów — ich produkcją, reprodukcją, archiwizacją i dedukcją, czyli pracą nie tyle ze skończonymi dziełami, ile roboczymi, eksperymentalnymi możliwościami ich pomyślenia, wyobrażenia i cielesnego odczucia.
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Wielostronnymi i wielokierunkowymi paktami, zleceniami,
zlotami, lotami, wzlotami, przelotami, zrywami, upadkami,
i podrywami w miejsce dzieł i dwustronnych umów o dzieło.

09.
Zob. P. Brook, Pusta przestrzeń, przeł.
W. Kalinowski, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977,
s. 131.

Dlaczego jest to niemożliwe? Dlatego, że instytucja sztuki tkwi w większym systemie instytucjonalnym, ekonomicznym i prawnym, który wymusza takie, a nie inne procedury.
Dlatego (i nie tylko dlatego) nie ma takich instytucji w Polsce
i jest ich coraz mniej na świecie. Grant art, spowinowacony ze
sztuką targów sztuki, reprodukuje się jak memy na fejsbuku.
System zamówień instytucjonalnych — doraźnych i partykularnych — formatuje i ujednolica produkcję artystyczną na całym świecie. Peter Brook napisał kiedyś, że tylko beznadziejny reżyser jest w stanie zrobić coś tak samo genialnego, jak
genialny reżyser. Najgorszy jest reżyser średni. Beznadziejny
reżyser, doprowadzając zespół na skraj zagubienia, paniki
i desperacji, zmusza ludzi do tego, by wzięli sprawy w swoje ręce. Pozwalając, by zespół robił swoje, wyzwala magię09...
Kochani! Jeśli nie możemy mieć najlepszych instytucji, walczmy o to, by były najgorsze!!! W Krakowie mamy pewne powody do optymizmu i wiary w przyszłość...

TRÓJKĄTY
A trudno jest dziś w cokolwiek wierzyć, może nawet lepiej nie wierzyć niż wierzyć. Ja, Kochanie, jeśli już w coś wierzę,
to w łączenie — takie radykalnie bezwstydne i eksperymentalne łączenie wszystkiego ze wszystkim, o ile się da, bez założeń wstępnych. Lampy, kabelki, ręce, łańcuchy, liny, sznurki, taśmy, serwetki, farby do ciała, włosy, usta, penisy, dilda,
nici, spojrzenia, myśli, fale i impulsy — mnóstwo możliwości
i akcesoriów, które pozwalają łączyć ze sobą rzeczy i ludzi pozornie od siebie oddalonych w wielokierunkowe konfiguracje.
Modelem podstawowym jest dla nich model trójkąta — aksjomat i niepodzielny moduł wyjściowy. Bo od trzech w górę
zaczyna się życie i (czyli) prawda o złożoności wszystkiego,
a dróg dotarcia do niej jest tyle, ilu poszukiwaczy...
Perspektywa osobista jest bowiem jedyną, którą mamy — organicznie radykalna, rdzenna i realistyczna w sensie
etymologicznym. Zbiór takich perspektyw to multitiude, która
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jest potencjałem wytwarzającym polityczność — współczesnym ludem z bogactwem różnorodnych schorzeń, braków,
naddatków, lęków, fantazji, aspiracji i deregulacji. Emocje,
percepcja, ruch, dobra przemiana materii i nadczynność tarczycy... Od początku lat 90. XX wieku żyję, uczę się (pracuję),
bawię i walczę w pewnego rodzaju trójbiegunowym akordzie
oczekiwań. W trójkącie rozpiętym między: poczuciem wyjątkowości, osobności, wolności (jako człowiek, artysta, wnikliwy
obserwator, wrażliwy chłopiec i podmiot-w-procesie), powinnością (jako syn, uczeń, ojciec, kochanek, mąż, biały, nauczyciel oraz heteroseksualny facet, negocjujący swoje miejsce
wobec tej najbardziej obciążonej i wstydliwej figury) i odpowiedzialnością (jako ktoś, kto odpowiada sobie i innym, a jednocześnie za siebie i za innych w ramach kolejnych, radykalnych
eksperymentów psychofizycznych i społecznych).
Odpowiedzialności nie należy mylić z odpowiedniością.
Odpowiedzialność to branie odpowiedzialności na siebie. To
wola odpowiadania za własne czyny, wybory, decyzje — poza
dobrem i złem. Ruch oddolny, odśrodkowy, związany z ryzykiem bycia nieodpowiednim, nieadekwatnym wobec tego, co
w danym miejscu i czasie stanowi dominujący język, sposób
myślenia czy paradygmat władzy. To odwrotność obsuwania się w przedmiotową, użytkową (i konserwatywną) rolę reproduktora systemu zależności (gatunkowych, kulturowych
i politycznych). To ruch analityczny — rozmiękczający zrosty
znaczeniowe i połączenia między węzłami systemu. A naszym
podstawowym narzędziem analitycznym, wypracowanym
w toku wieloletnich badań laboratoryjnych jest właśnie trójkąt — myślenie trójkątami, relacje trójkątne i trójkątny podmiot zdecentrowany. Zrównoważony rozwój takiego trójkąta
odbywa się poprzez jednoczesne kultywowanie pracy, zabawy i walki (w czasie, w przestrzeni i w bycie).
Myślenie trójkątami to wychodzenie poza biegunowe
opozycje. Podmiot trójkątny myśli przestrzennie i trójkątnie
o rzeczywistości społeczno-politycznej, o relacjach z innym(i), a także o sobie samym. Podmiot taki jest zdecentrowany,
zdecentralizowany i pozostaje w ruchu. Wibruje i obraca się
wokół swoich wierzchołków oraz ruchomego środka ciężkości. Trójkątny piksel RGB to moc energii-materii-informacji,
które krążą i swobodnie wcielają się w siebie. A ich związki
ze sobą niech będą zawsze otwarte.
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10.
Zob. É. Balibar, Filozofia Marksa, przeł.
A. Staroń, A. Ostolski, Z.M. Kowalewski,
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa,
Warszawa 2007, s. 44–45. Transindywidualność to kategoria, którą Balibar przytacza wraz z ideą ensemble.
Ensemble to francuskie słowo, które
Marks użył w niemieckiej wersji Tez
o Feuerbachu dla określenia „całokształtu” — całokształtu stosunków
społecznych. O samej tej kategorii
i jej przechwyceniu dla potrzeb kolektywnych działań, które realizujemy
w ostatnim czasie — zob. poniżej. Dodam, że kiedy używam w niniejszym
tekście liczby pojedynczej, zabieram
głos w imieniu własnym, kiedy zaś piszę w liczbie mnogiej — podmiotem
staje się Ensemble. Falowanie i migotanie podmiotowości wraz z przesuwaniem środka ciężkości jest techniką pozwalającą utrzymać uwagę, jak
też pogłębiać wrażliwość na bodźce
i działania własne oraz innych.

Trzecia droga, rozszerzająca źrenice, to myślenie trójkątami. Trzecie oko, pomiędzy kolektywizmem a indywidualizmem, to transindywidualizm10. Bo od trzech zaczyna się wielość, zniesienie relacji dialektycznych i dwustronnych umów
na rzecz wielokierunkowego dialogu, wiru, decentralizacji
spojrzenia i działania, sprzężeń, interferencji i rezonansów.
Poszerzenie pola dyskusji, z jednego do dwóch wymiarów
(w modelu), z dwóch do trzech wymiarów (w życiu). Czarnobiały konfrontacyjny i liniowy opis świata zmienia się w obraz, mapę, diagram i hologram. Gradacje odcieni i możliwości
rozbijają biegunowe napięcia. Pojawia się luz, niespodzianka, otwiera się nieznane — łzy radości mieszają się ze łzami
rozpaczy, różnica spotyka podobieństwo, inność tożsamość.
A głos narratora przepełnia patos i poczucie misji...
Sztuka, Kochani, może być trzecim wierzchołkiem niemal każdego trójkąta o wierzchołkach A-B-C! Trójkąty te należy budować poprzez projekcję trójkąta praca-zabawa-walka, nadającego wszelkiego rodzaju praktykom równowagę
pomiędzy tym, co muszę, chcę i mogę. Brak któregoś z tych
aspektów sprowadza nas na poziom dzisiejszych realiów,
w których niemal każdy proces redukuje się do formy odcinka A-B. Konsekwentne tworzenie trójkątów poprzez eksplorowanie, podważanie i eksplodowanie biegunowych opozycji
doprowadzić musi w końcu do całkowitego upadku relacji
prawnych i instytucjonalnych, upadku normatywnej rodziny
oraz podziału na pracę i wypoczynek. W tak subwersywnym
środowisku będziemy zmuszeni (będziemy chcieli) przebudować nasze miasta, komunikację, kurorty, system edukacji
i zasady gry w piłkę nożną (wraz z relacjami między futbolem klubowym i federacjami narodowymi) oraz inne sporty
drużynowe. A związki poliamoryczne pozwolą nam i naszym
dzieciom, spłodzonym z różnymi osobami, oddychać głęboko,
spokojnie i radośnie nie tylko podczas wakacji oraz długich
weekendów nad jeziorem. Pauza.
Bo nie ma żadnej opozycji między indywidualizmem
i kolektywizmem. Jest ona tylko skutkiem myślenia w oparciu
o schemat binarny, dwuelementową logikę petryfikującą
i mordującą żywe sprzeczności oraz wielokierunkowe napięcia. Dlatego, Kochani, dla każdej pary szukamy partnera
do trójkąta! Dla pary indywidualizm i kolektywizm jest nim
ożywiająca koncepcja transindywidualizmu. Bo między „trzy”
i „dwa” przebiega granica między życiem a śmiercią. A stawką
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11.
W takich momentach należy pamiętać, że idea „przeciwnika” zakłada
relację bilateralną, poza którą konsekwentnie tutaj wychodzimy. Rzeczywistość trójkątów nie jest antagonistyczna, jest agoniczna.
12.
Zob. K. Malewicz, Od kubizmu i futuryzmu do suprematyzmu. Nowy realizm
w malarstwie, przeł. E. Feliksiak, [w:]
A. Turowski, Między sztuką a komuną,
Universitas, Kraków 1998, s. 157.

żywej, analitycznej lewicy (i nowej sztuki) jest poruszanie się
po stronie życia (nawet jeśli przeciwnikowi wydaje się, że to
jego terytorium11), tego, co jest tu-i-teraz, tego, co zmienne,
progresywne, arytmicznie rozwijające się i zwijające. Bo sztuka — jak pisał Malewicz — powinna zmierzać do komplikacji12.

DYSSENS
Wiedziałem, Kochanie, że się dogadamy. Ależ oczywiście, przecież konflikt jest częścią życia społecznego w rzeczywistości demokratycznej. I ty, i ja powinniśmy mieć prawo
do wybuchu entuzjazmu i eutanazji. Nie bez znaczenia pozostaje to, że jesteśmy coraz starsi, mamy coraz więcej władzy
symbolicznej, która odkłada się w nas jak cholesterol. Stąd
moje częste poczucie zażenowania wobec wielu uproszczeń,
którymi karmimy się wzajemnie. Obawiam się, że dopiero kiedy umrzemy (na sztukę zaangażowaną społecznie), nasze argumenty będą ważone z większą dozą uwagi. Doza uwagi —
ładny zrost na tytuł... Rozwalmy go. Niech się rozwija... Z jego
wnętrza coś się wychyla... Wsłuchaj się, Kochanie, w ten ton —
to szumiąca biochemia nowej sztuki, może mniej widzialnej,
ale głębiej oddziałującej... I ty, Kochanie, też... Każda i każdy
z nas jest organizmem, różnie zorganizowaną organizacją psychofizyczną. Każdy i każda powinna pytać, nie tylko innych, ale
i siebie: „czy jestem organizmem demokratycznym?”. Czy pozwalasz sobie na wiele, czy chcesz i umiesz wsłuchać się w swój
organizm, czy puszczasz się czasem, czy może trzymasz się
w ryzach? Czy jesteś dla siebie (i innych) autorytarna, czy też
pozwalasz swej wewnętrznej wielości na agoniczne debaty?
Ty, instytucjo — zadaj sobie to pytanie co jakiś czas, tak jak
ja to robię codziennie! „Suche czy wilgotne?”. Wybór należy
do ciebie i zawsze jest trzecia droga — choć wiele w tym temacie zrobili już za ciebie rodzice, szkoła i środowisko. Wiele
złego... Wyzwaniem jest nie tylko rewolucyjna świadomość,
ale też rewolucyjna — poszukująca intuicyjnie, nieinercyjna,
otwarta na deregulację — nieświadomość.
W definiowaniu polityczności chodzi o precyzję, a zarazem pojemność. Jeśli Twoja definicja wyklucza, to znaczy,
że ty wykluczasz. Jeśli twoja definicja jest obojętna, to znaczy,
że ty jesteś obojętna. W książce Na brzegach politycznego
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13.
Zob. J. Rancière, Na brzegach politycznego, przeł. I. Bojadżijewa,
J. Sowa, Korporacja Ha!art, Kraków
2008, s. 17–37.

Rancière proponuje rozróżnienie na to, co policyjne i to, co polityczne13. Polityczność w naszej praktyce, za sprawą odwołania do wielości, etymologii polis, jest bliska Rancière’owskim
tropom. Paradoks — i potencjał — polityczności polega na
tym, że zagospodarowuje ona obszar dyssensu, niemożliwy
do zdefiniowania jako suma zdefiniowanych elementów. W polityczności mamy do czynienia albo z nadmiarem, albo z brakiem — definicyjnymi składnikami wielości.
W tym sensie sztuka ma siłę wytwarzania oryginalnej polityczności — polityczności generatywnej. Istotą sztuki jest bowiem dyssens — tajemnica braku lub naddatku.
Staje się ona częścią polityczności, hołdując swym radykalnym, formalnym, modernistycznym postulatom przekraczania własnych ograniczeń, przy jednoczesnym trzymaniu się
swoich ogólnych ram. Dyssens to sztuka sama w sobie, to
władza emocjonalna, to afekt, to miłość, to brak lub naddatek
w Ranciere’owskiej koncepcji polityczności, to kolor czerwony w systemie RGB. Atmosfera ulega rozgrzaniu, przestrzeń
staje się wielowymiarowa, możliwości (niemal) nieograniczone, zasada przyjemności i siła popędów przekroczone, a przyjemność wyzwala się w pracy, zabawie i walce. Bo sztuka to
nie osobne pole, tylko ruch, sposób poruszania się po różnych polach i przestrzeniach życia społecznego. Im bardziej
swobodny jest to ruch, im bardziej zdecydowanie biegnie
w poprzek wyznaczonych dróg i podziałów między dozwolonym i niedozwolonym, tym większy będzie jego potencjał
odkrywczy. Sama odkrywczość pozostaje wciąż do odkrycia.
Konserwatyzacja życia społeczno-politycznego prowadzi
do tego, że wraz z utratą świadczeń pracowniczych, praw do
emerytury i darmowej edukacji, tracimy wiedzę o dawno odkrytych lądach. Nasi wnukowie będą musieli odkrywać je na
nowo. A dostęp do map, podobnie jak do drogich lekarstw na
raka i na próchnicę zębów będą mieli tylko nieliczni... Bracia
i siostry, odkrywajcie się i obnażajcie więc wzajemnie — przed
sobą, wobec siebie, dla siebie i dla innych. Bowiem nagi znaczy szczery!
A lewicowość — nie w wymiarze deklaratywnym, ale
jako pragmatyka i performatyka działania — to permanentny
proces wykraczania poza zasadę przyjemności i zmagania
się z popadaniem w rutynę życia codziennego, zanurzonego
w ideologii i ekonomicznej logice kapitalizmu. To permanentne przeciwstawianie się uproszczonej dialektyce zysku-straty,
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14.
Zob. É. Balibar, Filozofia Marksa, dz.
cyt., s. 44. Jest to chyba odpowiednie
miejsce, by — trochę na marginesie,
na zasadzie kontrapunktu do głównej,
ogólniejszej narracji — wspomnieć
o serii działań zrealizowanych w roku
2012 i 2013. Miały one swoją kulminację w formie dwóch Orgii (12.2012
i 01.2013) oraz działania 72H! podczas
festiwalu War<so>view (10.2013) —
otwartych, całonocnych lub trwających kilka dni non-stop, multisensualnych, adiowizualno-performatywnych
sesji uczestniczących. Każde z tych
działań było skonstruowane na zasadzie otwartej struktury, środowiska —
czyli właśnie Ensemble. Realizujące
je osoby (zaproszeni artyści, muzycy,
prekariusze i prekariuszki, teoretycy, aktorzy, aktorki, aktywiści, eksperymentatorzy, triksterzy oraz freaki
różnej płci i koloru skóry) byli wraz
z uczestnikami-widzami zanurzeni
w tym, co współtworzyli: brali czynny udział w przetwarzaniu bodźców
i podsuwanych motywów wizualnych,
performatywnych, cielesnych, dźwiękowych, psychofizycznych, choreograficznych, poetyckich — i dawali
przy tym z siebie wszystko! Środowiska były konstruowane (nie tylko
deklaratywnie, ale też faktycznie, co
pokazują świadectwa wielu bezpośrednich odbiorców) jako czasoprzestrzenne pola pełnej inkluzywności,
akceptujące każdą formę działania,
niedziałania i obecności. Kanon praw
był podstawowy i afirmatywny: czuj
się swobodnie, wyluzuj (nawiązujemy
tu bezpośrednio do „luzu”, kategorii
powracającej w filozofii G. Agambena — zob. tegoż, Wspólnota, która
nadchodzi, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008, s. 29–32), nie oceniaj innych i nie bądź inwazyjny/a, ale jednocześnie nie bój się. Poszczególne sytuacje generowały jednostkowe, zazwyczaj otwarte, ekscesywne i nieprzewidywalne „wydarzenia” — przemieniające percepcję, generujące nowe
stany samowiedzy i samoświadomości, nowe relacje z innymi uczestnikami i uczestniczkami. Otwarty erotyzm,
wzajemna akceptacja, przyjaźnie, rozkwitające pąki miłości, językowa, obrazowa i cielesna ekwilibrystyka, ogólne
rozluźnienie (ciał, obyczajów, napięć,

opartej na zasadzie wyłączonego środka i dystynkcjach usuwających z pola widzenia to, co niejednoznaczne, wykluczających dyssens, a reprodukujących podziały i prawa własności
(starsze niż kapitalizm). Podpisujesz albo nie! Jeśli uda nam
się przekroczyć dialektykę opozycji, prawa dwustronnych
umów, wyjść poza proste opozycje (zaangażowany — niezaangażowany, sprawczy — niesprawczy, lewicowy — prawicowy), osiągniemy skutek, który będzie wydarzeniem, drogą niespodzianki, znalezieniem trzeciego (zawsze obecnego, a często niezauważanego) wierzchołka trójkąta relacji
dynamicznych!
Inaczej mówiąc, jedyną prawdopodobnie rzeczą, jaką
z perspektywy sztuki współczesnej mamy światu do zaproponowania, są wyrafinowane formy dyletantyzmu i amatorszczyzny w każdej dziedzinie, do jakiej byśmy się nie zabrali. Musimy
sobie to powiedzieć szczerze i pielęgnować to bezwstydnie:
nie jesteśmy, Kochanie, zajebiści w niczym konkretnym (a to,
w czym jesteśmy, ani nam, ani społeczeństwu do niczego
nie jest potrzebne). Pozycja ta daje nam za to bezwstydną
wolność wykonywania gestów poza wszelkimi porządkami,
w poprzek wszelkich znormalizowanych podziałów. I życzę
Tobie oraz wszystkim redaktorom, obserwatorom, uczestnikom, producentom, kuratorom i cenzorom niniejszego tekstu oraz innych moich praktyk przynajmniej jednego takiego
gestu w życiu — wydarzenia, przekroczenia (zwał, jak zwał)
i ekstatycznego poczucia spełnienia, które się z tym wiąże.
No, ile osób dzięki współpracy z Tobą wylądowało w szpitalu
psychiatrycznym, ile wydobyło się z toksycznych związków
monogamicznych, a ile całkowicie zmieniło zdanie?
W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy kilkanaście projektów, które wyewoluowały z intuicji na temat
Ensemble jako formatu (dyspozytywu) działania i obecności w nim, która jest zawsze współobecnością i pełnym zanurzeniem w wielowymiarowe konteksty: w całokształt stosunków społecznych i relacji formalnych, międzyludzkich,
wertykalnych, horyzontalnych i diagonalnych, transindywidualnych i transdyscyplinarnych, przestrzennych i czasowych... Kategorię ensemble zapożyczamy z Filozofii Marksa
Étienne’a Balibara14.
Ensemble, wedle wypracowanej w ostatnich latach
koncepcji, to długoterminowe, radykalnie pojemne środoS — 257
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mięśni, norm), otwartość na improwizację i dialogowanie na różnych instrumentach, poziomach, na różnych
obszarach komunikacji oraz wymiany
bodźców, stawały się przestrzeniami
spełnienia postulatów nowej, lepszej
rzeczywistości społeczno-politycznej. Każdy z projektów miał charakter
otwarty i nie był oddzielony od świata
zewnętrznego, nie był kontrkulturową,
eskapistyczną wyspą. Nie był alternatywą, lecz raczej fałdą, zawirowaniem,
kompresją sensów wewnątrz normatywnej, rozproszonej rzeczywistości.
Próby sabotażu czy wandalizmu były
neutralizowane przez spontanicznie
wytwarzające się w środowisku „przeciwciała”. Relacyjnie, dialogicznie
(i wielokierunkowo) wytwarzana wolność, równość oraz solidarność (miłość), to media każdego z takich zdarzeń. Odśrodkową, wywrotową siłę
poszczególnych projektów poznawaliśmy w czasie rzeczywistym — ciesząc się nią od wewnątrz i obserwując
liczne działania pacyfikujące naszą
energię, podejmowane przez zinstytucjonalizowane i reakcyjne siły cenzury, straży miejskiej, policji czy tchórzliwych organizatorów (do czego powracam w dalszej części tekstu).

wisko pracy (zabawy i walki) kolektywnej, opartej na totalnej
różnorodności, ścieraniu się i sumowaniu inności, dialogiczności i wielokierunkowej wymianie między uczestnikami —
ludźmi i pewnie też nie-ludźmi. Uczestnictwo odbywa się
poprzez wolny wybór i dzielenie się dyspozycyjnością (czasem, formami i intensywnością zaangażowania, krytycznością, entuzjazmem) i własnymi potencjałami (twórczymi, estetycznymi, poznawczymi, technicznymi) z innymi uczestnikami zbioru.
Ensemble kojarzy osoby o różnych profesjach i dyspozycjach. Teoretycy i teoretyczki, terapeuci, muzycy, aktorzy,
pomocnicy, obserwatorzy i wojeryści, tancerze i tancerki,
sportowcy, artystki, aktywistki, twórcy bez metodologii, poszukiwacze przygód, koczownicy i inni/inne znajdują w Ensemble
przestrzeń spotkania, współpracy i zabawy, wymiany energii,
inspiracji i materiałów genetycznych.
Środowisko takie jest przestrzenią poznania, tworzenia wiedzy: badań estetycznych i etologicznych, posthumanistycznych, psychosocjologicznych, kulturowych, ikonograficznych, etymologicznych, etiologicznych czy studiów politycznych, a także studiów z obszaru kognitywistyki — styku
neurologii, fizjologii czy biochemii, optyki, akustyki, a także
innych dziedzin rozpoznawania i manipulacji zjawiskami fizycznymi oraz ich percepcją.
Ensemble to środowisko twórczych poszukiwań, ekspresji i impresji — splatania wątków muzycznych, postmedialnych, sztuki performance, teatru, projektów research-based,
instalacji walk-in, literatury, dokumentu, wykładów-performansów, electrojamów, szeptów i krzyków, tańca i myślenia... To sięganie do tradycji antypedagogicznego eksperymentu: poznanie, ruch-w-stronę-nieznanego i rozwój poprzez
ćwiczenia psychofizyczne, eksperymentalne techniki terapeutyczne oraz warsztatowe, ale też kolektywna zabawa, ludyczność, katharsis, uwalnianie blokad, emocji, zdolności
percepcyjnych i komunikacyjnych. To splatanie tego, co polityczne (publiczne) z tym, co intymne, emocjonalne, to zasiedlanie miejsc i wciąganie (a czasem wręcz porywanie) osób,
to zaburzenia odbiorcze/cielesne/intelektualne, przesunięcia w czasie i przestrzeni... Interesuje nas przekształcanie
i łączenie — łączenie radykalne, znoszące podział na to, co
ciągłe i to, co zmontowane.
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Środowisko Ensemble stało się wyrazistym i skutecznym testerem, pokazującym niewydolność nawet najlepszych
instytucji, aspirujących do bycia otwartymi, lecz w istocie zamkniętych w obrębie systemu, który bezwiednie reprodukują
wraz z kolejnym raportem rocznym. Jedne z nich panicznie
reagują na pojawiające się zdarzenia i cenzurują działania,
inne gubią elementy instalacji i rekwizyty, jeszcze inne gubią
się same w sieci niejednoznaczności: co jest dziełem, a co tylko rekwizytem, co jest przedmiotem, a co podmiotem sztuki, jak to zdokumentować, jak to pokazać? Czy dziełem jest
działanie — udane lub nie — czy może bałagan, który po nim
pozostaje? I kiedy to się skończy, bo już chcemy iść do domu?
Zresztą, zazwyczaj dla instytucji jest lepiej, jeśli akt jest
nieudany, a gest powstrzymany, potencjalny, a całe zamieszanie nie trwa zbyt długo. Instytucja ma wtedy mniej kłopotów
organizacyjnych i strat: nie przyjeżdża policja, nie pacyfikuje
działających i ich działań, nie ma zniszczeń, nie ma poszkodowanych lub zatracających się uczestników i uczestniczek
(porzucających swych mężów i domy rodzinne), nie ma łez,
nie ma emocji, nie ma nic — white cube pozostaje white cubem i można w nim zorganizować kolejny panel dyskusyjny...
Udane, energetycznie aktywne wiry powodują realne skutki w ludziach i w środowisku działania. Ludzie się zmieniają,
otwierają i podejmują decyzje życiowe, których się wcześniej
bali podejmować, próbują sami uruchamiać podobne sytuacje z udziałem bliskich im osób, kradną nasze pomysły i strategie działania, zgapiają je i robią po swojemu — raz lepiej,
raz gorzej. Wychodzą w świat odważniej niż przed udziałem
w projekcie, zakładają własne tajne organizacje, wyjeżdżają gdzieś daleko lub zanurzają się tak głęboko, aż przestają
odpowiadać na prośby wpływowych kuratorów o przesłanie
uaktualnionego portfolio. To nie są drobiazgi czy złudzenia, ale
realne zmiany, realne wpływy i realne przepływy — wiedzy,
inspiracji, gestów, hormonów, emocji. To jest psychofizyczne i psychospołeczne, spekulatywne i polityczne, abstrakcyjne i realistyczne — wymykające się spod naszej, waszej
i ich kontroli... Prawo własności (intelektualnej) magicznie
traci sens, autorstwo rozprasza i fluktuuje, twory i ich autorzy oraz autorki poruszają się we wszystkich kierunkach, poruszając najczulsze struny widzów-uczestników. Wszystko
i wszyscy ewoluują i kopulują ze sobą, żyjąc coraz bardziej
własnym życiem, jak fragmenty samoreprodukującego się
kodu genetycznego...
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15.
Niniejszy śródtytuł nawiązuje do tytułu projektu, który realizowaliśmy w formule Ensemble dwukrotnie. Po raz
pierwszy miało to miejsce 29.03.2012,
na zaproszenie Muzeum Sztuki w Łodzi, w formie dwudziestoczterogodzinnego działania w łódzkim Grand Hotelu (produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi),
po raz drugi, kilka miesięcy później,
w formie tygodniowego procesu non-stop, w pomieszczeniach byłej apteki w Bystrzycy Kłodzkiej, jako część
Silesia Biennale. Pierwsza realizacja —
nawiązująca dramaturgicznie do powieści Dzieje jednego pocisku Andrzeja Struga i filmu Gorączka Agnieszki
Holland — była skomplikowaną konstrukcją z ludzi, wątków teoretycznych,
literackich i filmowych, postaci fikcyjnych, działań muzycznych i performance. Całość stała się mimowolną
realizacją figury rozczarowania i zawieszenia gestu. Tygodniowa edycja
w Bystrzycy była schizoterapeutycznym wirem, laboratorium transindywidualności, mieszanką wybuchową
edukacji, polityki, kpiny, sarkazmu,
blazy, miłości, dotyku, dźwięku, obrazu, wzmożonej percepcji i ekspresji w czasie rzeczywistym, w formule
permanentnej partycypacji. Ta odsłona projektu zakończyła się spektakularnym aktem cenzury ze strony organizatorów — usunięciem kolektywu
z zajmowanego lokalu przy pomocy
straży miejskiej i gminnych biurokratów. Przerwanie projektu poprzedziły
donosy do lokalnych władz oraz modlitwy i protesty mieszkańców, odbywające się przed wejściem do zajmowanej przez nas naszej przestrzeni —
przy jednoczesnych aktach solidarności, wyrażanej przez uczestniczących
z nami w działaniach dzieciaków i młodzieży. Echa eksplozji słychać do dziś.

GORĄCZKA 15
Wychodzimy od tego, co osobiste, intymne i emocjonalne — tego, co żywe i organiczne (zorganizowane z wielości), tego, co artykułuje i pozwala artykułować każdą potencjalną pozycję społeczną i kulturową. Tych początków jest
tyle, ilu jest uczestników danego ruchu. Są one niemożliwe
do uwspólnienia, ich kapitałem — sensem, narzędziem, silnikiem i paliwem energetycznym — są różnica i różnorodność.
Dzięki nim możliwe są dalsze radykalne cięcia — przesunięcia
poziomu działań i skoki temperatury dyskursu. Zamiast słów,
z ust niech popłynie ogień, z oczu łzy (radości), a krew niech
się gotuje w uczestnikach zdarzeń. Idziemy razem, idziemy
w ogień, każdy w swój własny... Koła (historii!) w ruch, pary,
trójkąty, wielokąty i single — buch!!! Bo to, że tu się spotkaliśmy, to dopiero początek, nawet nie połowa, nawet nie ćwierć
sukcesu... To miejsce, w którym utknęły obie awangardy, wraz
z reżimem estetycznym w jego najlepszym wydaniu. Reżim
analityczny wymaga, by to, co wyrasta z intymności, komunikowało się w wymiarze transindywidualnym, społecznym
i politycznym z intymnością Innego — by poruszało się wtedy (właśnie wtedy), kiedy poczucie (chwilowego) sukcesu
skłaniałoby do zadumy i zatrzymania się. Musimy wyprzedzić kapitalizm, zaczaić się na niego w przyszłości i zaatakować z zaskoczenia!!! Tańczmy, walczmy, pracujmy więc!
Sztuka przestaje być obszarem schronienia dla samotnych
nadwrażliwców i sprytnych socjopatów — jedni i drudzy to
wpatrzeni w siebie i swoje wypastowane (lub brudne buty)
narcyzi. Sztuka staje się laboratorium pogłębiania świadomości (i nieświadomości) oraz odwagi eksperymentowania
z samą sobą, ze swoim potężnym archiwum celów i arsenałem
środków, zgromadzonych przez ostatnie dwieście lat w instytucjach patronackich. Zdobywamy instytucje i robimy w nich
wszystko, ale to dosłownie WSZYSTKO , ku przerażeniu etatowych pracowników, którzy coraz częściej cenzurują nasze
działania i sprowadzają policję, by chroniła spetryfikowany
dorobek oraz nietykalność osobistą... To nie my jesteśmy
przeciwko wam — to wy jesteście przeciwko nam. My jesteśmy wszystkim — życiem i śmiercią!!!
Emocje, Kochani — etymologicznie i psychologicznie — to łącznik między tym, co wewnętrzne i tym, co zewnętrzne. Włączenie ich do obiegu społecznego — który może
przebiegać nie tylko w sferze tego, co widzialne, zewnętrzne
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i upublicznione, ale również w poprzek podziałów na widzialne/
zewnętrzne/publiczne i niewidzialne/intymne/prywatne —
oraz ustanowienie kapitału emocjonalnego oraz afektu jako
pełnoprawnego gracza w relacjach społecznych wydaje się
ważnym krokiem na drodze do wytworzeniu pogłębionej i poszerzonej sfery współobecności w przestrzeni publicznej
(politycznej).
Sztuka ma narzędzia do tego, aby epatować emocjami.
Często ich nadużywa, do znużenia i zażenowania. Ale ma też
władzę emocjonalną — może emocje i afekty wytwarzać laboratoryjnie, przetwarzać je, komunikować, dzielić, uwspólniać,
wydobywać i niuansować ich wartości. Władza emocjonalna
jest trzecią władzą, obok ekonomicznej i symbolicznej, którą
należy przywrócić — dla równowagi i po to, aby nawiązać do
tradycji trójpodziału władzy. Zniesienie władzy ekonomicznej,
w niewoli której tkwimy, możliwe jest nie tyle przez zbilansowanie jej przy pomocy władzy symbolicznej, ile przez uzupełnienie biegunowego napięcia o trzeci element — władzę emocjonalną. Dodawszy do władzy ekonomicznej i symbolicznej
władzę emocjonalną, którą możemy wytwarzać i dzielić się
dzięki sztuce, otrzymujemy kolejny magiczny trójkąt lepszego świata, który ciągle jest możliwy...

16.
Wolność i władza (których jest w sztuce bardzo dużo) nie powinny być powodem do wstydu, ale mediami relacji
społecznych, które możemy i powinniśmy odważnie wytwarzać oraz dystrybuować poza obiegiem sztuki.

Dodawanie władzy może zakrawać na paradoks. Wydawałoby się, że chodzi o to, żeby było mniej dręczącej nas
władzy. Ale władza nie jest dobrem materialnym ani siłą
działającą jednostronnie. Władza jest dobrem odnawialnym.
Żadna rewolucja demokratyczna nie zmierza do całkowitego zniesienia władzy (do bezwładu), ale do odebrania władzy
skupionej w rękach mniejszości i jej redystrybucji wśród tych,
którzy do tej pory byli jej pozbawieni. Władza dla wszystkich,
a nie dla nikogo! „Power to the people”! Władza dla wszystkich
to równowładza, czyli równowaga złożonego systemu —
połączonych ze sobą huśtawek w ruchu. Władza dzielenia,
uczestnictwa, ekspresji emocji, świadomości, nieświadomości,
wiedzy, niewiedzy, uczuć i woli czyli... egalitarnie rozdystrybuowana wolność i miłość (czułość, wrażliwość na innych). Bo
wolność16 w takim modelu to nie stan osobny, osobisty, ale relacja. To moment, gdy huśtawka władzy jest w równowadze.
Równowładza równa się równej dystrybucji wolności jako figury relacyjnej, spełniającej się w braterstwie, siostrzeństwie,
solidarności, przyjaźni i miłości... aż potencjometry naszych
serc poodkręcane będą na full, a polirytmiczne sprzężenia
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wstrząsną naszymi organizmami i organizacjami. Wolność,
równość i braterstwo to nie trzy osobne kategorie, ale niepodzielny trójkąt podstawowy, synteza i pełnia, niedefiniowalny aksjomat. Musimy go na nowo odkrywać, by zrobić mały
krok poza koszmar, jaki sobie na co dzień fundujemy w ramach reprodukowanego przez nas, a jednocześnie krytykowanego systemu nierówności. Sztuka, polityczność, miłość to
szeroko rozpostarte ramiona, tulące trójkąt równoramienny
wolność-równość-miłość. Z tego wszystkiego najważniejsza
jest chyba, Kochanie — powracająca i rezonująca — miłość...
Chodźmy się kochać, najlepiej grupowo, będziemy dystrybuować władzę... Bo z przylegania trójkątów, z naszego dotyku
i z dotyku tego, co realne, symboliczne i wyobrażone, powstaje afirmatywny ruch dystrybuujący... Dzięki sztuce możemy
produkować (i dystrybuować) władzę (emocjonalną, symboliczną, a także ekonomiczną) oraz wolność! Do tej pory głównie produkowaliśmy wolność (i władzę). Trzecia awangarda
i instytucje 3.0 potrzebne są nam po to, by skutecznie i egalitarnie dystrybuować wolność, równość i miłość.

UPDATE
Dlaczego? Po co to wszystko? Skąd ten radykalizm?
Dlatego, że wyrastają kolejne pokolenia, urodzone wiele lat
po historycznych wojnach, a odniesienia teoretyczne, na których wciąż budujemy obraz świata, coraz częściej przestają być przydatne do analizy aktualnych realiów. Jeśli wiek
XIX był wiekiem walki, pracy i kapitału, a (przedłużający się)
wiek XX był wiekiem kontrastów — przerażenia i zabawy,
tłumów i samotności (wiek „ja”), to wiek XXI może być wiekiem sieciowych, czasowych, wieloosobowych i wielokierunkowych relacji, elastyczności i wolności, która będzie przerażać i alienować albo generować eksplozje hormonalno-transhumanistyczne... Nowe pokolenia nie mają fundujących doświadczeń (pokoleniowych, traumatycznych, osobistych, wstrząsających, intymnych). I nie jest to ani coś dobrego, ani coś złego — jest to czynnik odmienny od tych, które
kształtowały pokolenie pamiętające walki niepodległościowe czy upadek muru berlińskiego. I proszę mnie nie wkurwiać i nie mówić mi o Ukrainie. Nikt z was przecież nie będzie
ginąć za Ukrainę, Krym, Naddniestrze, Odessę, Czeczenię
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17.
G. Deleuze, Negocjacje 1972–1990,
przeł. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2007, s. 145.
18.
Zob. D. Pettman, Love and Other
Technologies. Retrofitting Eros for the
Information Age, Fordham University
Press, New York 2006.

czy Abchazję. A kolejne Manifesta — dzięki ofiarności kuratorek i kuratorów — odbędą się bez zakłóceń, na przykład
w Petersburgu. Ukraina pozostaje dla nas gorącym i fascynującym zagadnieniem informacyjnym, a nie doświadczalnym.
Generalnie, dla najmłodszych pokoleń osobiste doświadczenie
nie jest już fundującym paradygmatem. Jest nim informacja
(a wraz z nią dezinformacja i szumy informacyjne), komunikacja i niepewność, wiedza (zazwyczaj pozornie niepotrzebna, śmieciowa, niezinstytucjonalizowana, nienazwana, poza
dziedzinami) lub niemożność jej posiadania... Płatny dostęp
do zasobów... Like it? Księżycowe dzieci o schłodzonej krwi,
nieogarnięte (nie muszą się ogarniać, bo też nie da się ogarnąć tego ogromu, który nas przytłacza) i niewyspane, o rozbudzonej wyobraźni i uśpionej uwadze, rosną w środowisku
noise, w jednostajnym falującym, podniecającym szumie —
zanurzone, zaszczepione, uodpornione na ilość i wrażliwe na
najlżejsze zmiany jakości... Rozproszone i skupione (na sobie)
jednocześnie... Multisensoryczne, samotne, usieciowione, poliamoryczne i aseksualne jednocześnie... „Nie cierpimy wcale
z powodu braku komunikacji, przeciwnie — cierpimy z powodu wszystkich tych sił, które zmuszają nas do zabrania głosu,
kiedy nie mamy nic specjalnego do powiedzenia”17. Panika,
którą podszyte są doniesienia z Ukrainy. I w tej wielości, delikatności i wrażliwości tkwi potencjał rewolucyjny, korzenie
optymizmu i (usieciowiona) siła. Uczę się od Was, kocham
Was18 i chcę być w tym z Wami!
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Miasto urasta dziś do rangi jednego z głównych terenów
zmagań ekonomicznych, społecznych i politycznych.
Walczący o „prawo do miasta” żądają w istocie urealnienia
mechanizmów demokratycznych: odejścia od skostniałych, hierarchicznych i pryncypialnych form demokracji
przedstawicielskiej ku uspołecznionym formom demokracji partycypacyjnej. Działania aktywistyczne, ruchy społeczne, miejskie i lokatorskie, pozarządowe stowarzyszenia i fundacje miejskie, a także inne formy oddolnej samoorganizacji są świadectwem rosnącej samoświadomości
obywatelskiej i chęci realnego współdecydowania o warunkach (współ)życia w lokalnych społecznościach —
o kształcie, jakości i sposobach wykorzystania wspólnej
przestrzeni. Stały nacisk, wywierany na władze miejskie,
nie pozostaje bez efektów: samorządy coraz częściej organizują konsultacje społeczne, ustanawiają budżety obywatelskie, rozpatrują konkretne postulaty działań, a nawet
społeczne projekty uchwał. W wielu wypadkach działania
te mają jednak ograniczony, „fasadowy” charakter; bywa,
że partycypacja staje się środkiem manipulowania niezadowoleniem społecznym lub sposobem przerzucania obowiązków administracji państwowej na trzeci sektor.
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Czy sztuka ma swój udział w tym „buncie miast”? Czy
działania artystyczne i artystyczno-społeczne odgrywają
aktywną rolę w procesie uzyskiwania i egzekwowania obywatelskiego „prawa do miasta”? Jakie są cele, perspektywy
i efekty artystycznych interwencji w przestrzeni miejskiej?
Jak kształtuje się obecnie samoświadomość obywatelska
artystów i artystek? Jakie są wzajemne relacje sztuki i aktywizmu? Jak skuteczny był samoorganizacyjny „zryw” artystów i artystek w różnych ośrodkach miejskich w Polsce?
Z jakimi zewnętrznymi przeszkodami oraz wewnętrznymi
trudnościami zmaga się dziś artystyczny aktywizm? Czy
możliwość partycypacji, jaką oferują odbiorcom artyści
i artystki, ma faktyczną moc kształtowania postaw społecznych? Czy sami twórcy są w stanie zawiązać wspólnotę wokół swych interesów grupowych i zabiegać o ich uwzględnienie w miejskiej polityce kulturalnej? A może potrafią też
wyjść poza ten partykularyzm, by współdziałać z organizacjami aktywistycznymi i pracowniczymi na rzecz przemiany
szerzej pojętej polityki — nie tyle miejskiej, ile ekonomiczno-społecznej?

T.Z.
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Trudno obecnie wyobrazić sobie polskie miasta bez sztuki
w przestrzeni publicznej. Stała się ona nieodłącznym elementem miejskich festiwali, festiwali designu i właśnie samych festiwali sztuki w przestrzeni publicznej. Ta popularność dotyczy zarówno różnego rodzaju murali, obiektów pojawiających
się w przestrzeni miejskiej, jak i performansów. Jeszcze kilka lat temu każdorazowe pojawienie się sztuki w przestrzeni
publicznej było skandalem, niezależnie od tego, czy chodziło o polemizujące z kultem maryjnym gdańskie Termofory
Roberta Rumasa (1995), czy też kojarzącą się głównie z tropikami, warszawską palmę Joanny Rajkowskiej (Pozdrowienia
z Alej Jerozolimskich, 2001). Obecnie sztuka stała się przyjaznym elementem przestrzeni miejskiej. Nie oznacza to, że
każdy projekt spotyka się z powszechnym zadowoleniem.
Konflikty wokół obiektów sztuki nadal się zdarzają. Pod koniec 2011 roku podpalono włóczkową instalację Agaty „Olek”
Oleksiak na rzeźbie Starego Marycha w Poznaniu. W 2012
roku podobny los spotkał umieszczoną na Placu Zbawiciela
w Warszawie Tęczę Julity Wójcik. Tym niemniej ataki agresji — skierowane przeciwko obiektom sztuki — są obecnie
raczej wyjątkiem niż regułą. Co więcej, ataki te nadchodzą
dziś z innej strony. To już nie władze miast są niechętne obecności projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, ale
nieliczne jednostki.
Odczuwalna w 2013 roku atmosfera powszechnej życzliwości wobec sztuki w przestrzeni publicznej jest zjawiskiem
stosunkowo nowym i wartym odnotowania. Wprawdzie jeszcze
daleko nam do sytuacji, w której pieniądze z budżetu miasta
albo z podatku nakładanego na deweloperów byłyby systemowo przeznaczane na sztukę w przestrzeni publicznej, jednak
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zaszła zasadnicza zmiana: zarówno mieszkanki i mieszkańcy, jak i władze miast uznały, że przestrzeń publiczna jest
przestrzenią działania i warto wspierać animowanie jej poprzez projekty artystyczne oraz inne działania kulturalne.
Świadectwem tego procesu jest między innymi wydanie przez
warszawskie Centrum Komunikacji Społecznej poradnika:
Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej01. Publikacja takiego przewodnika zapewne
nie miałaby miejsca, gdyby nie setki debat i oddolnych wydarzeń testujących granice przestrzeni publicznej. Wiele z nich
stanowiły projekty artystyczne w przestrzeni publicznej. Aby
jednak sztuka w przestrzeni publicznej mogła stać się akceptowalnym elementem pejzażu polskich miast, musiała stać
się przewidywalna — i przestać być groźna.
W moim tekście pokażę, że w latach 2001–2010 obecność sztuki w przestrzeni miejskiej podważała dominującą
wizję miasta. Opiszę, w jaki sposób miejscy aktywiści i aktywistki definiowali obszar walki o lepsze miasto, oraz jakie
znaczenie w tej walce miała właśnie sztuka w przestrzeni
publicznej. Następnie wskażę, jak po 2010 roku doszło do
redefinicji obszaru walki o „prawo do miasta” oraz osłabienia transgresywnego potencjału, jaki wcześniej miała sztuka.
W mojej analizie będę się posługiwać warszawskimi przykładami sztuki w przestrzeni publicznej, ponieważ są one mnie,
jako mieszkance i badaczce stolicy, najlepiej znane. Niemniej,
przemiana w dyskursie o przestrzeni miejskiej ma charakter
ponadlokalny, tak więc redefinicja i poszerzenie obszaru działań miejskich dotyczą również innych miast polskich. Ramy
dziesięciolecia 2001–2010, stanowiącego obszar mojej analizy, są wyznaczane datami wydarzeń, które uznaję w tym kontekście za kluczowe. Rok 2001 to data powstania realizacji
Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, czyli palmy na rondzie
de Gaulle’a — pierwszego po transformacji ustrojowej i najgłośniejszego projektu sztuki w przestrzeni publicznej. Z kolei rok 2010 był ostatnim rokiem, w którym uwaga miejskich
aktywistek i aktywistów skupiała się na temacie przestrzeni
publicznej. W 2011 roku nowymi ważnymi punktami odniesienia stały się kwestie redystrybucji innych miejskich zasobów:
budżetu (wtedy też w Sopocie powstał pierwszy budżet obywatelski w Polsce), kwestii mieszkaniowej czy polityki społecznej. Wraz z poszerzaniem się pola zainteresowania miejskich aktywistek i aktywistów oraz marginalizacji znaczenia
walki o przestrzeń publiczną, sztuka straciła swój potencjał
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ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.
warszawa.pl/files/zalaczniki/
artykuly/przewodnik_dzialaj_w_
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radykalnej zmiany sposobu, w jaki myślimy o mieście i przestała być aktorem w walce o prawo do miasta. Niemniej, rola,
jaką odgrywała w tym kontekście w latach 2001–2010, jest nie
do przecenienia. W moim tekście pokażę, z czego wywodził
się ten transgresyjny potencjał sztuki oraz dlaczego został
utracony wraz z poszerzeniem się pola działania miejskich
aktywistek i aktywistów. Postaram się również wskazać nowe
obszary, na których mogłoby dojść do zejścia się interesów
i strategii działań podejmowanych przez artystów i artystki
oraz miejskich aktywistów i aktywistki.
W okresie 2001–2010 w Warszawie powstało bardzo
wiele projektów w przestrzeni publicznej; ich liczbę trzeba raczej liczyć w setkach niż w dziesiątkach. Skupię się jednak tylko na kilku z nich. Będą to: Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich
(2001) oraz Dotleniacz (2007) Joanny Rajkowskiej, Stadion X
(2006, 2007–2008) Joanny Warszy, Pan Guma (2009) Pawła
Althamera oraz KNOT (2010), zainicjowany przez Tymczasowy
Kolektyw Kuratorski02. Wszystkie te projekty w różny sposób podejmowały temat przestrzeni publicznej, dwa z nich,
Dotleniacz i KNOT, zainicjowały również proces rewitalizacji
przestrzeni, w której były umieszczone, z czego Dotleniacz
z sukcesem. Palma, czyli Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich,
mimo tego że najstarsza ze wszystkich wymienionych realizacji, stoi do dziś i stanowi stały element krajobrazu Warszawy.
Projekty te są dla mnie szczególnie ciekawe, ponieważ pokazują różne sposoby, na jakie sztuka w przestrzeni publicznej
podejmowała dialog z polityką władz miasta.
Jednocześnie chcę zaznaczyć, że sztuka w przestrzeni publicznej interesuje mnie z punktu widzenia nie krytyczki sztuki, ale socjolożki miasta i aktywistki. Sztuka publiczna przytrafiła mi się, jako badaczce, w podobny sposób, jak
wielu innym mieszkańcom i mieszkankom danej okolicy —
po prostu w pewnym momencie zaczęła pojawiać się i silnie
kształtować przestrzeń miejską. Dlatego przedmiotem mojego badania są te projekty artystyczne, które były używane i omawiane w kontekście walki o prawo do miasta, miały realny wpływ na zmianę wizji przestrzeni publicznej albo
podejmowały polemikę z polityką władz samorządowych.
Interesują mnie te projekty, które korzystając ze swego legitymizującego statusu dzieł sztuki, próbowały pokazać ukryty,
wyparty lub utopijny wymiar danej przestrzeni. Dlatego też nie
będę tutaj omawiać realizacji artystycznych o efemerycznym
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charakterze, subtelnie grających z przestrzenią publiczną ani
tych, które pojawiały się w tejże przestrzeni bez oficjalnych
pozwoleń. Interesuje mnie przemiana mechanizmów działania miasta, w tym miejskiej administracji. Ogranicza to obszar
mojej analizy do projektów, z którymi miejska administracja
musiała się zmierzyć: zalegalizować je, a następnie odpowiedzieć na pobudzone przez nie potrzeby mieszkanek i mieszkańców danej okolicy.
Nie będę również analizować przykładów street artu,
ponieważ wizja przestrzeni publicznej, do której odwoływali
się miejscy aktywiści i aktywistki, nie obejmowała fasad budynków (albo obejmowała je w znacznie mniejszym stopniu).
Nie oznacza to, że kwestia wizualnej strony przestrzeni miejskiej nie miała w tym okresie znaczenia. Od 2007 roku działało w Warszawie stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim, zajmujące się obecnością reklam wielkopowierzchniowych, jednak
również w ich działaniach odwołania do street artu się nie pojawiały. Ograniczę się wreszcie do realizacji przybierających
formę trójwymiarowych, autonomicznych obiektów w przestrzeni miasta. Jest to również podyktowane tym, że traktuję
obiekty artystyczne jako nie-ludzkich aktorów. Oznacza to, że
wchodząc z nimi w interakcje, mieszkanki i mieszkańcy tworzyli nową konfigurację zbiorowości miejskiej.

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
JAKO PUSTE ZNACZĄCE
David Harvey w swojej najnowszej książce Bunt miast
pisze o prawie do miasta jako jednym z najcenniejszych, ale
i najbardziej lekceważonych spośród praw miejskich. Prawo
do miasta jest dla niego „czymś o wiele szerszym niż prawo
dostępu jednostki lub grupy do zasobów, które zawiera miasto: jest prawem do zmiany, do wynajdowania miasta na nowo
takim, jakim je pragniemy. Jest też, co więcej, prawem bardziej kolektywnym niż indywidualnym, ponieważ wynajdowanie miasta na nowo w sposób nieunikniony zależy od sprawowania kolektywnej władzy nad procesami urbanizacji”03.
Pragnienie wynajdowania miasta na nowo we wszystkich jego wymiarach towarzyszy również coraz szerszemu
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D. Harvey, Bunt miast, przeł. Praktyka Teoretyczna, Fundacja Bęc Zmiana,
Warszawa 2012, s. 22.

BUNT MIAST, BUNT SZTUKI?
AKTYWIZM, SAMOORGANIZACJA, PARTYCYPACJA, WSPÓLNOTA

gronu mieszkanek i mieszkańców. W ciągu ostatnich kilku
lat obserwujemy gwałtowny wzrost zainteresowania miastem, zarówno jako przestrzenią rekreacji, jak i przestrzenią
politycznego działania. Powstają miejskie partie polityczne
(jak startująca w wyborach samorządowych w 2010 roku MyPoznaniacy), organizowane są święta ulic, debaty i dyskusje
dotyczące przestrzeni miejskiej. Od 2011 roku działa również
Kongres Ruchów Miejskich — ogólnopolska sieć, zrzeszająca
ponad sto organizacji z całego kraju. „Prawo do miasta” jest
obecnie powszechnie używanym sloganem w walce o lepsze
miasto. Jeśli jednak poważnie myślimy o przemianie miast,
powinniśmy przyjrzeć się temu, co w praktyce kryje się pod
tym hasłem. Powinniśmy też zadać pytanie o to, gdzie w mieście toczy się właściwie walka o prawo do miasta.
W Polsce, tak jak w innych krajach postsocjalistycznych, pierwszy etap walki o prawo do miasta dotyczył podziału na to, co prywatne i publiczne. Świeży kapitalizm lat 90. XX
wieku agresywnie wkroczył do polskich miast, prywatyzując
przestrzenie, które wcześniej były publiczne. Jak grzyby po
deszczu rosły nowe grodzone osiedla04 — w odpowiedzi na
ich powstawanie mieszkańcy starszych bloków także wygradzali i odgradzali obszary, będące własnością wspólnot, od
ogólnodostępnych części miasta. Zaczęły znikać przejścia
między blokami i alternatywne miejskie ścieżki. Ruch przeniósł się na miejskie chodniki i ulice. Jednocześnie powstały
dziesiątki centrów handlowych, które aspirowały (z dużym
zresztą sukcesem) do tworzenia alternatywnej przestrzeni
publicznej — ciepłej, kolorowej, bezpiecznej, oferującej darmowy dostęp do toalety oraz szeroką ofertę konsumpcyjną.
Ich rosnąca popularność stała się zmorą05 socjologów i socjolożek oraz miejskich aktywistek i aktywistów, tęsknie patrzących na zachodnioeuropejskie miasta i ich pełne ludzi
ulice oraz parki.
Przestrzeń centrów handlowych nie była przestrzenią publiczną, lecz quasi-publiczną: wprawdzie zapewniała
dostęp do wielu usług, ale nie był to dostęp uniwersalny. Jak
podkreśla Krzysztof Nawratek, „przestrzeń quasi-publiczna
proponuje włączenie jednostki w System poprzez «potencjał
portfela», raczej redukuje człowieka do jednej z jego właściwości, niż tworzy jakieś zewnętrzne byty. W mieście koncepcji Obywatela odpowiada przestrzeń publiczna, koncepcji
konsumenta — quasi-publiczna, kontrolowana przestrzeń
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Zob. J. Gądecki, Za murami. Osiedla
grodzone w Polsce — analiza dyskursu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009; Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, red.
B. Jałowiecki, W. Łukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2007.

05.
G. Markowski, Świątynia konsumpcji,
Trio, Warszawa 2004.
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komercyjna”06. Dlatego właśnie w obliczu zagrożenia, jakim
była prywatyzacja otwartej przestrzeni miejskiej i pojawianie
się przestrzeni quasi-publicznych, całkowicie naturalnym wydawało się, że to właśnie odzyskanie dostępu do przestrzeni publicznej jest kluczem do odzyskania prawa do miasta.
Walka o przestrzeń publiczną stała się więc głównym
obszarem zainteresowania miejskich aktywistek i aktywistów. Zaczęła funkcjonować jako Laclau’owskie „puste znaczące”, skutecznie mobilizując do działania. W rozumieniu
Laclau, puste znaczące to „element znaczący bez elementu
znaczonego”07, który pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z pewną strukturalną niemożliwością, dotyczącą granic znaczenia. Określa ono pewien obszar politycznego działania, ale nie mówi wprost, gdzie on się kończy. Nie jest konkretnie zarysowaną wizją relacji społecznych, ale odnosi się
do pewnego ogólnego wyobrażenia społeczeństwa. Pustymi
znaczącymi mogą być też takie pojęcia, jak „sprawiedliwość”,
„równość” czy „wolność”. Brak granic sprawia, że puste znaczące jest otwarte na wielość interpretacji i wypełnień: na
wielość wizji, również wzajemnie sprzecznych, oraz walk o ich
urzeczywistnienie.
Tym, co często łączy poszczególne wizje oraz walki
i czyni je ekwiwalentnymi wobec siebie nawzajem, jest opozycja wobec opresyjnej władzy albo innej opresyjnej struktury. Jak zauważa Laclau, relacja ekwiwalencji polega na
tym, że „partykularne walki stanowią wielość ciał mogących
w neutralny sposób wcielić się we wspólną opozycję wobec
represyjnej władzy”08. O ile walki o niepodległość konstytuują się w opozycji do władzy/reżimu, o tyle walki o dostęp do
przestrzeni publicznej przeciwstawiają się, z jednej strony,
prywatyzacji i komercjalizacji przestrzeni, a z drugiej strony,
nadmiernej estetyzacji przestrzeni miejskiej, niepozostawiającej miejsca na jakiekolwiek niezaplanowane działanie. Za
wspólny mianownik tych działań można było również uznać
przeciwstawienie się estetyce klasy średniej09, czyli dążeniu
do porządku, przewidywalności oraz wykluczenia z reprezentatywnych miejsc osób znajdujących się na marginesie
społecznym, a także wszystkiego, co jest trudne do skontrolowania i chaotyczne.
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K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!art, Kraków
2008, s. 153.

07.
E. Laclau, Emancypacje, przeł.
L. Koczanowicz, K. Liszka, Ł. Nysle,
A. Orzechowski, L. Rasiński, A. Sypniewska, Wydawnictwo Naukowe
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław
2004, s. 67.

08.
Tamże, s. 73.

09.
Zob. Style życia i porządek klasowy,
red. M. Gdula, P. Sadura, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
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Takim gestem sprzeciwu była palma, czyli Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich. Rajkowska podkreślała inność palmy,
uznawała ją za coś, co mogło spotkać się z brakiem akceptacji:

Zanim palma stanęła, myślałam o niej jako o swego rodzaju
eksperymencie, o wielkim znaku zapytania. Nie potrafiłam
sobie wyobrazić reakcji ludzi. Nie wiedziałam, czy mieszkańcy Warszawy gotowi będą zaakceptować coś tak dziwacznego — drzewo nie stąd. Miała to być nowa sąsiadka, egzotyczna przyjezdna, rozczochrana i w złym stylu, ale jakże
seksowna. Kiedy pierwszy liść palmowy zaczął sterczeć na
czubku drzewa, zrozumiałam też inną rzecz — palma była
po prostu śmieszna. Nie tylko śmieszna. Miała wielką dekonstrukcyjną siłę i brała wszystko w nawias. Wszystko w zasięgu wzroku. To, co się działo pod nią, stawało się częścią bezustannie produkowanego przez nią spektaklu10.

Przestrzeń publiczna miała być otwarta na różnorodność i przeciwdziałać wykluczeniu. Działania nakierowane na
zwiększanie heterogeniczności przestrzeni publicznej ściśle
łączyły się ze sprzeciwem wobec tworzenia gett wykluczenia —
niezależnie od tego, czy były to grodzone osiedla, czy centra
handlowe z ochroniarzami czuwającymi nad zachowaniem porządku i wyszukującymi, a następnie wypraszającymi osoby,
które nie jawią się jako potencjalni klienci i klientki sklepów.
Wizja idealnej przestrzeni była związana z projektem inkluzywnej miejskiej wspólnoty. Jako taka, była ona przeciwstawiana antywspólnotowej przestrzeni miejskiej, a zatem wynikała z negacji ówczesnego (ocenianego jako negatywny)
stanu rzeczy. Konstruowana w ten sposób wspólnota, jak
podkreśla Laclau, „nie jest czysto dyferencjalną przestrzenią pewnej obiektywnej tożsamości, lecz nieobecną pełnią,
[przez co — J.E.] nie może mieć żadnej własnej formy reprezentacji i musi zapożyczać ją od pewnego bytu ustanowionego w obrębie przestrzeni ekwiwalencji”11. Nie było wówczas
modelowej przestrzeni publicznej ani modelowej wspólnoty.
Była za to seria praktyk mających na celu jej zarysowanie
albo chwilowe ukonstytuowanie.
W tym kontekście znaczącą rolę odgrywała sztuka
w przestrzeni publicznej. W przeciwieństwie do dyskursów
krytycznych, miejskie projekty artystyczne nie ograniczały
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J. Rajkowska, Opowiadania, [w:] Joanna Rajkowska. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. zespół KP, Wydawnictwo
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s. 43.
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się do dekonstruowania nowego porządku przestrzeni i nie
oferowały negatywnych diagnoz: rozebrać ogrodzenia wokół
osiedli, zamknąć centra handlowe, zlikwidować monitoring.
Projekty artystyczne niosły ze sobą inną wizję rzeczywistości, nastawioną na zaaranżowanie przestrzeni tak, aby mogła
w niej zaistnieć (chociaż na chwilę) nowa konfiguracja wspólnoty. Działo się to przez wstawienie do przestrzeni publicznej elementu reprezentującego wykluczoną grupę (na przykład lokalnych mieszkańców z problemem alkoholowym, jak
w przypadku Pana Gumy) lub wszystkich tych, którzy odbiegają od obowiązującej wizji typowego warszawiaka czy warszawianki (to ich miała reprezentować palma Rajkowskiej).
Innym sposobem było zaaranżowanie przestrzeni tak, aby
była ona przyjazna dla różnych grup społecznych — w ten
sposób działały Dotleniacz i KNOT.

PRZESTRZEŃ MIEJSKA
JAKO SFERA PUBLICZNA
Walka o odzyskanie przestrzeni publicznej była również istotna dlatego, że ta ostatnia została utożsamiona ze
sferą publiczną. Nie można było więc mówić o miejskiej demokracji dopóty, dopóki przestrzeń miejska stanowiła istotny
obszar społecznego wykluczenia. Wspomniane utożsamienie
widać w tekście Karola Franczaka na temat potencjału sztuki
w przestrzeni miejskiej:

Wiele nieporozumień pojawia się także przy przeciwstawianiu sfery publicznej (którą część teoretyków łączy przede
wszystkim z konsensem, koherencją i uniwersalizmem) sferze
prywatnej (w odniesieniu do której dominującymi terminami
pozostają pluralizm i zróżnicowanie). Wciąż trwają spory dotyczące charakterystyki tych dwóch porządków — otwarte
pozostaje, na przykład, pytanie o zasadność umieszczenia
wielorodności, sporu i konfliktu przede wszystkim w sferze
prywatnej. Czy zatem przestrzeń publiczna to wciąż miejsce,
które należy do wszystkich, i teren, w którym możliwa jest pozbawiona przemocy dyskusja, czy w sferze publicznej nadal
udaje się rozpoznać prawomocność sporów na temat spraw
społecznie ważnych i nieważnych?12.
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Franczak nie pyta o to, czy przestrzeń publiczna wyczerpuje obszar, w którym kształtuje się miejska podmiotowość — przyjmuje to za pewnik. W zamian zastanawia się,
w jaki sposób sprawić, żeby przestrzeń publiczna była otwarta
na różnorodność. Różnorodność w przestrzeni publicznej ma
być istotnym warunkiem zaistnienia miejskiej sfery publicznej.
Nie pada jednak pytanie, czy jest to warunek wystarczający.
Wątek wskazujący na silny związek kształtu przestrzeni
miejskiej i miejskiej demokracji pojawia się również w książce Krzysztofa Nawratka Miasto jako idea polityczna. Ideałem
miasta jest tam miasto a-androgyniczne. Jest ono „opresyjne
w swym przymusie interakcji, jest brutalne w dążeniu do spotkania i zmieszania, jest autorytarne w poszukiwaniu nowej,
transkulturowej jakości”13. Nie znosi różnic pomiędzy mieszkankami i mieszkańcami, ale je dowartościowuje. Jest to wizja
miasta inkluzywnego, ale dalekiego od liberalnej wolności.
W strukturze takiego miasta, obok otwarcia się na różnice,
jest zawarta przemoc: przymus spotykania się, „bo spotykanie się” — jak podkreśla Nawratek — „jest podstawowym
prawem, ale i obowiązkiem każdego mieszkańca Miasta”14 .
Miasto nie powinno nas uczyć tego, jak się odcinać od siebie,
ale tego, jak być ze sobą razem. Choć koncepcja Nawratka daleka jest od konsensualnej koncepcji społeczeństwa bliskiej
Franczakowi, to posługuje się wizją przestrzeni miejskiej na
podobnym poziomie ogólności. Nawratek wprawdzie nie pisze, że chodzi mu tylko o otwartą przestrzeń miejską, ale jednocześnie nie wyznacza innych obszarów, na których powinno się skupić uwagę, walcząc o bardziej inkluzywne miasto15.
Mimo tego — że w latach 2001–2010 domyślnie chodziło o całe miasto — większość działań była nakierowana właśnie na przestrzeń publiczną. Ta zaś była wówczas rozumiana jako otwarta przestrzeń miejska, która jest (lub powinna
być) powszechnie dostępna. Dotyczyło to zarówno terenów,
które były własnością miasta, jak i tych, które po transformacji przeszły w ręce prywatne. Takie dookreślenie pojęcia
przestrzeni publicznej skutecznie usuwało z pola widzenia
inne zagadnienia związane z miastem — dotyczące sposobu
działania publicznych instytucji czy gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym. Nie było wówczas wśród
osób walczących o przestrzeń publiczną nikogo, kto skutecznie upomniałby się o przestrzeń publiczną, istniejącą poza
otwartą przestrzenią miejską.
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K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, dz. cyt., s. 120.

14.
Tamże.
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Nawratek rozwija ten wątek kilka lat
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na ekologii przemysłowej lub tak zwanej circular economy” — K. Nawratek,
O nową robotniczą rewolucję. Transcendentny sens miasta przemysłowego, „Autoportret” 2013, nr 1 (40), s. 8.
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Wprawdzie, z czasem nadeszła refleksja, że utożsamianie przestrzeni publicznej z otwartą przestrzenią miejską
jest zbytnim uproszczeniem, jednak stało się to dopiero wtedy, kiedy przestrzeń publiczna została już odzyskana, a w debacie publicznej zaczęły regularnie pojawiać się inne tematy
miejskie. W 2011 roku, w zbiorze Odzyskać miasto, towarzyszącym festiwalowi Artboom, Kuba Szreder pisał:

Nagminnie, aczkolwiek fałszywie, sztukę publiczną definiuje
się w zależności od miejsca, w którym jest ona wystawiana
czy tworzona. To znaczy — kwestią decydującą przy nazwaniu sztuki publiczną jest to, czy funkcjonuje ona wewnątrz
muzeum czy galerii, czy też poza ich murami. […] Przecież
znakomita większość muzeów czy centrów sztuki w Polsce
jest instytucjami publicznymi, finansowanymi z publicznych
budżetów, służących szerszej publiczności i odpowiadającymi z realizacji swojego programu przed reprezentantami
władzy publicznej. Nawet prywatne galerie są zazwyczaj publicznie dostępne16.

Społeczna mobilizacja, nawet jeśli dotyczy tak ogólnych kwestii, jak demokratyzacja przestrzeni miejskich, wymaga określonych haseł oraz towarzyszących im praktyk.
Przestrzeń publiczna, o którą toczyła się walka, była więc tam,
gdzie w danym momencie umiejscawiały ją działania miejskich
aktywistek i aktywistów oraz badaczy i badaczek — była to
otwarta przestrzeń miejska. Raz było to grodzone osiedle, raz
centrum handlowe, a jeszcze innym razem wyludniony plac
albo skwer, na którym pojawił się projekt artystyczny, zaburzający istniejący stan rzeczy. O ile działania w pierwszych
dwóch typach miejsc były nacechowane negatywnie (rozgrodzić grodzone osiedla, zamknąć centra handlowe), to pojawianie się projektów artystycznych w przestrzeni publicznej było
tymczasową realizacją utopijnej wtedy wizji miasta, w której
ulice i place są miejscem spotkań różnych grup społecznych.
Sztuka w przestrzeni publicznej odgrywała istotną rolę, gdyż
często proponowała radykalną redefinicję danej przestrzeni.
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WALKA O WIDZIALNOŚĆ
Stawką w walce o przestrzeń publiczną było również
przywrócenie (albo nadanie) widzialności temu, co wyparte
z przestrzeni publicznej, zwłaszcza z miejsc uznawanych za reprezentatywne. To dążenie było oparte na diagnozie polityczności, którą zaproponował Jacques Rancière. Dla Rancièra
„polityka nie jest sprawowaniem władzy ani walką o władzę.
Jest raczej konfiguracją przestrzeni, podziałem szczególnej
sfery doświadczenia, przedmiotów traktowanych jako wspólne i istotnych dla podejmowania wspólnej decyzji, podmiotów uznanych i zdolnych do określenia tychże przedmiotów
oraz argumentacji w swojej sprawie”17. Rancière twierdzi, że
to, co widzialne i słyszalne, jest związane z podziałami we
wspólnocie politycznej. To, co pozostaje niewidoczne — nie
istnieje. To, co zostaje wypchnięte poza wspólną społeczną
przestrzeń, przestaje być podmiotem w kreowaniu demokratycznych warunków. Obszarem, w którym można dokonać rekonfiguracji wyobrażeń o przestrzeni publicznej, jest sztuka.
Potrafi ona kreować nowe podziały na to, co jest widzialne
i niewidzialne. Jest w stanie na nowo „zobaczyć” i „usłyszeć”
podmioty, które zostały wykluczone. Jak pisze we wstępie do
Estetyki jako polityki Artur Żmijewski, „dla Rancière’a polityka nie jest (a może nie jest tylko) walką o władzę, ale przede
wszystkim arbitralnie ustanawia ona widzialność (wkluczenie)
albo niewidzialność (wykluczenie) danych grup społecznych
i jednostek”18. Żmijewski podkreśla znaczenie, jakie w zmianie politycznej ma sztuka: „jeśli polityka ma być rozumiana
jako walka o stawanie się podmiotem, widzialnym uczestnikiem społecznej i politycznej rozgrywki, jako walka o stawanie się równoprawnym partnerem w sporze, to sztuka ze
swoimi umiejętnościami ujawniania mechanizmów społecznej obojętności, dekonspirowania form zniewolenia, denuncjacji języków nienawiści oraz walki o podmiotowość jest jej
naturalnym sojusznikiem”19.
Podział zmysłowości silnie wpływa na społeczne relacje i jest przestrzenią walki politycznej. Rancière wskazuje
na polityczne znaczenie, jakie może mieć sztuka przez dzielenie na nowo przestrzeni materialnej i symbolicznej, „tworzenie określonej czasoprzestrzeni, zawieszającej zwykłe formy
doświadczenia zmysłowego”20. Takim politycznym gestem
było właśnie postawienie palmy w centrum Warszawy, a tym
samym wprowadzanie w przestrzeń publiczną, związaną ze
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sferą reprezentacji, elementu egzotycznego oraz kiczowatego. Projekt Rajkowskiej podważał oczywistość podziału na
to, co czyste i równe (a więc w sposób uprawniony obecne
w przestrzeni publicznej) oraz to, co chropowate, popękane,
kosmate i organiczne (a przez to wypchnięte poza przestrzeń
publiczną lub poza granice miasta).
Obecność palmy uprawomocniała estetykę, która kojarzona była z ludycznością i pozamiejskością albo z dziedzictwem kultury żydowskiej. To, co marginalne, wkroczyło na
jedno z głównych rond stolicy. Miejsce to, jak wskazuje Roch
Sulima, było przestrzenią naznaczoną martyrologicznie przez
pomnik Partyzantów oraz inskrypcję na fasadzie jednej z kamienic: „Cały naród buduje swoją stolicę”, bądź też „kojarzyło
się warszawiakom z sylwetką policjanta (albo jeszcze milicjanta) i radiowozu. A w sezonie świątecznym z choinką, której dziś
wielu przechodniów poszukuje w wyobraźni”21. Postawienie
tam „drzewa” pochodzącego z innego kontekstu kulturowego
przełamało tę logikę. Podważyło również system dominacji
władzy, która wedle Rancière’a „zawsze opierała się na oczywistości zmysłowego podziału między dwoma rodzajami ludzi”22, a także na przekonaniu, że ludzie gminu nie mają tych
samych zmysłów, co ludzie wyrafinowani. Władza, a w przypadku Warszawy administracja, wykluczała więc z miejsc
reprezentatywnych estetykę, która jawiła się jako obca: odrzucenie form nieuporządkowanych i kiczu było elementem
polityki wykluczenia klas niższych oraz imigrantów — ich
estetykę usuwano z centrum Warszawy. „Władza elity była
zatem władzą zmysłów wykształconych nad zmysłami surowymi, aktywności nad pasywnością, intelektu nad doznaniem. Same formy doświadczenia miały utożsamiać różnice
funkcji oraz miejsc z różnicami dotyczącymi natury”23. Palma,
sytuując się w opozycji do dominującej estetyki, zawieszała
oczywistość podziału na estetykę władzy, opartą na prymacie
czystości, oraz estetykę ludu, utożsamianą z brakiem gustu
i „obciachem”. Podważała również przekonanie, że wstępem
do zaistnienia w przestrzeni publicznej jest estetyczna transformacja — wygładzenie chropowatej formy lub poddanie się
dominującej logice kształtowania przestrzeni. Przejawami
tego rodzaju przekonań są projekty modernizacji przestrzeni publicznych Krakowskiego Przedmieścia i Pasażu Wiecha,
zmienionych w sterylne miejsca, w których żaden przypadkowy element nie ma prawa się pojawić.
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Także Dotleniacz ukazał to, co wcześniej było niewidoczne. Jak pisze Joanna Warsza w jednym z tekstów poświęconych temu projektowi, „Dotleniacz powodował, że jak
w kalejdoskopie, w zaklętym kręgu wokół ozonowej mgiełki
powstawały ciągle nowe konfiguracje. Wspólne milczenie lub
szeptanie stawało się umową komunikacji, zajmując miejsce
niewykonanych i niewykonalnych rozmów”24. Lecz potencjał Dotleniacza nie kończył się na ujawnianiu niewidzialnego. Doszło bowiem do mobilizacji lokalnych mieszkańców
i mieszkanek, którzy zaczęli domagać się od władz dzielnicy zamontowania Dotleniacza — który był projektem czasowym — na stałe. To jednak nie nastąpiło — rewitalizacja
placu, którego centralnym punktem uczyniono oczko wodne,
była jedynie namiastką projektu Rajkowskiej. „Publiczność
Dotleniacza” — pisze Warsza — „przemówiła jednym głosem, który na chwilę jednak, nie na stałe, wykreował powidoki w głowach decydentów o kształcie przestrzeni miejskiej.
Zapomniany trójkąt w Warszawie już prawie ożył. Zwykle pułapką dla tymczasowych okupantów jest to, że przecierają
szlaki komercji, która żeruje na ich potencjale krytycznym”25.
Faktycznie, kiedy rewitalizacja placu została zakończona
w 2010 roku, jego kształt odbiegał w dużej mierze od wizji
przestrzeni zaproponowanej przez Rajkowską. Trawiaste pagórki zostały zastąpione przez toporne drewniane ławki i granitowe płyty, a zieleń zredukowana do kilkudziesięciu tysięcy
drobnych nasadzeń, na które przyjemnie jest patrzeć, ale jest
to ten typ zieleni, na którym nie można usiąść.
Ramy prawa do symbolicznej obecności w przestrzeni publicznej podlegają ciągłej negocjacji. Jest ona podejmowana przez różnych aktorów społecznych, w tym artystki i artystów. Projekty artystyczne, które wkraczają w sferę
tej negocjacji, są efektem autorskiej wizji artysty lub artystki,
bądź też, jak projekt Pawła Althamera Pan Guma26, powstają w wyniku rozmów z lokalnymi mieszkańcami. Pomysł, aby
stworzyć Pana Gumę, pomnik praskiego alkoholika, który —
jak mówią okoliczni mieszkańcy — „zmarł na wódkę”, powstał
podczas warsztatów Althamera z praską młodzieżą. Grupa
praskich chłopaków, zapytana o to, komu chcieliby postawić
pomnik, wskazała właśnie Pana Gumę, codziennie mijanego
przez nich na ulicy. Pan Guma był pomnikiem nietypowym:
zrobiony z gumowego tworzywa i umieszczony na sprężynie,
aby kiwał się jak jego pijany pierwowzór, samą swą formą
był zaprzeczeniem klasycznego pomnika na postumencie.
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W takim samym stopniu odbiegał od powszechnego wyobrażenia o publicznych monumentach, jak jego pierwowzór odbiegał od społecznej normy. Już w chwili odsłonięcia wzbudził
wiele kontrowersji. Protestowali zwłaszcza mieszkańcy Pragi,
obawiający się utożsamiania ich dzielnicy z problemem alkoholizmu. Tak jak palma, Pan Guma początkowo został potraktowany jako nadmiarowy, niestosowny i niegodny pojawienia
się w przestrzeni publicznej. Następnie, podobnie jak palma
został oswojony — świadczy o tym choćby fakt, iż zimą na
głowę stojącego w śniegu Gumy ktoś z lokalnych mieszkańców założył puchowy kaptur.
Pan Guma jest pomnikiem nietypowym również o tyle,
o ile pokazuje, że nie każda forma pomnika jest tożsama z demonstracją władzy. Henri Lefebvre, krytykując pomniki, pisze,
że „pomnik jest z konieczności represyjny. Jest sposobem
umiejscowienia się władzy (kościelnej, państwowej, akademickiej). Każda przestrzeń wokół pomnika jest skolonizowana i opresyjna. Wielkie pomniki zostały postawione ku czci
zwycięzców i potężnych”27. Są one z definicji reprezentacjami
władzy. Jako że większości takich pomników nie daje się „zamieszkać”, narzucają one swym odbiorcom postawę pasywną.
Pogłębia to poczucie izolacji i wykluczenia u grup, które nie
mają oficjalnego prawa do obecności w przestrzeni publicznej. Jednocześnie Lefebvre docenia integracyjną funkcję pomników. Przykład Gumy pokazuje, że możliwe jest stworzenie
pomnika, który będzie łączył ludzi, ale nie będzie dominował
nad przestrzenią wokół.
Projekt Althamera prezentuje zupełnie inny sposób
myślenia o oficjalnej obecności w przestrzeni publicznej. Pan
Guma to nie tylko pomnik alkoholika — osoby wykluczonej
z prawa do publicznej obecności w mieście. To również pomnik, który jest zaprzeczeniem monumentalności. Stoi na
poziomie ulicy, jest wzrostu przeciętnego mieszkańca, więc
jest łatwo dostępny, a dzięki sprężynie rezonuje z otoczeniem,
odpowiadając na zaczepki przechodniów. Wciąż pozostaje
jednak pomnikiem i ustanawia to, co prawomocne oraz godne
powszechnego uznania. Przez osoby odwiedzające Pragę Pan
Guma bywa traktowany jako atrakcja turystyczna. Zdarza się,
że ktoś nieśmiało obejmie Gumę i zrobi sobie z nim zdjęcie,
bądź wdrapie się mu na plecy, żeby sprawdzić wytrzymałość
rzeźby. Pomnik Gumy, będący w istocie formą antypomnika,
wskazuje na możliwość zaistnienia innej narracji historycznej,
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Paweł Althamer
Pan Guma, 2009
(fot. Bartosz Stawiarski)
Dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Warszawie
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która nie byłaby oparta na wielkich czynach i zwycięstwach,
ale na lokalnych opowieściach o zróżnicowanych, nie tylko
pozytywnych, doświadczeniach mieszkańców. Pan Guma gra
na ambiwalencji bycia i niebycia pomnikiem — wykorzystuje
mechanizm uwznioślenia pewnej narracji do tego, aby ukazać
problemy społeczne. Kieruje uwagę na zmarginalizowane historie i zachęca do przywoływania oraz tworzenia miejskich
legend, których punktem wyjścia będzie to, co wyparte i wykluczone z oficjalnej narracji miasta.
Na kwestię braku widoczności jednej z grup społecznych zwracała również uwagę seria działań Stadion X, zainicjowanych przez Joannę Warszę na Stadionie Dziesięciolecia.
Stadion ten, nieużywany zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, na początku lat 90. przekształcił się w bazar,
na którym handlowali głównie wietnamscy i rosyjscy kupcy.
Znany również jako Jarmark Europa, stał się on najbardziej
zróżnicowaną kulturowo przestrzenią Warszawy28. Pomimo
tego, iż mieścił się w centrum miasta, przez długi czas był ignorowany zarówno przez jego władze, jak i miejskich aktywistów.
Projekt Stadion X został zrealizowany w latach 2006–2008,
tuż przed zamknięciem stadionu i rozpoczęciem jego przebudowy na potrzeby Euro 2012. Warsza zaprosiła artystów,
muzyków, architektów, miejskich aktywistów oraz badaczy
społecznych, aby zinterpretowali kulturowo-społeczny fenomen stadionu za pomocą dostępnych im narzędzi artystycznych i teoretycznych. Odbyło się siedem wydarzeń. Pierwsze
z nich, Podróż po Azji — spacer akustyczny po sektorze wietnamskim Stadionu Dziesięciolecia, odbyło się w 2006 roku,
kolejne sześć: Boniek!, Wizja lokalna, Likwidacja Jarmarku
Europa, Radio Stadion Nadaje, Palowanie oraz Schengen,
w latach 2007–2008.
Wszystkie projekty pozwalały eksplorować multisensualne doświadczenie bycia na stadionie, zapoznawały uczestników z historią Jarmarku Europa, a także z życiem i pracą
handlujących na nim ludzi. Stanowiły wycieczkę w nieznany
obszar Warszawy, a jednocześnie były etnograficznym badaniem miejsca, które w niedługim czasie miało zniknąć z mapy
miasta. Rozciągnięcie całego przedsięwzięcia w czasie pozwalało wielokrotnie wracać na stadion i poznawać go z różnych perspektyw proponowanych przez autorów i autorki
kolejnych projektów. Wiele z nich stanowiło zaproszenie do
uczestnictwa w życiu mieszkańców bazaru. Projekt Podróż po
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Azji nawiązywał z jednej strony, do miejskiej włóczęgi, z drugiej
zaś strony, do praktyki zwiedzenia przestrzeni muzealnych
z dźwiękowym przewodnikiem. Spacer rozpoczynał się na stacji PKP Warszawa-Powiśle, gdzie uczestnicy rejestrowali się,
a następnie otrzymywali niezbędne wyposażenie: odtwarzacz
mp3, mapę z zaznaczonymi miejscami, w których należy odtworzyć poszczególne nagrania, bilet na kolejkę, pięć tysięcy
wietnamskich dongów oraz kraciastą torbę z towarem, który
musieli przenieść przez bazar. Ruszali parami, w półgodzinnych
odstępach. W trakcie spaceru odwiedzali najdłużej działający
na stadionie bar wietnamski, plac pod wiaduktem — miejsce
spotkań tak zwanych taksówkarzy, którzy przewożą towary
na wózkach — wypożyczalnię filmów oraz sklep, gdzie robili
zakupy, wydając otrzymane wcześniej wietnamskie pieniądze.
Odbywali również rozmowę z miejskimi aktywistami. Na koniec udawali się do centrum kultury wietnamskiej i powstałej
nielegalnie, wiecznie zielonej Pagody, będącej kopią pagody
z Hanoi29. Ważnym elementem projektu była kraciasta torba, która upodabniała uczestników i uczestniczki projektu
do innych bywalców bazaru i powodowała, że nie wyróżniali
się tak bardzo z tłumu sprzedających i kupujących. Była nie
tylko rodzajem czapki-niewidki, ale także gadżetem, który
miał oswajać ich z estetyką stadionu.
Podróż do Azji i pozostałe projekty wchodzące w skład
Stadionu X pozwalały zrozumieć specyficzną logikę funkcjonowania bazaru i oswoić się z innymi regułami miejskiego życia niż te obowiązujące na co dzień. Za sprawą całego
przedsięwzięcia Stadion Dziesięciolecia został włączony do
tkanki miejskiej jako kolejna przestrzeń, która przestała być
tylko miejscem nielegalnego handlu, ale zaczęła być kojarzona z odpoczynkiem, szeroką ofertą gastronomiczną czy
kontaktem z inną kulturą. Stadion X wprowadził bazar na
mapę miejsc odwiedzanych przez warszawską klasę średnią,
która dopiero za pośrednictwem sztuki odkryła stadion jako
przestrzeń ciekawą, przyjazną i bezpieczną. O popularności
stadionu świadczyła liczba odwiedzających go, szczególnie
w weekendy, kiedy alejka z restauracjami zapełniała się imprezowiczami z dnia poprzedniego oraz rodzinami z dziećmi, wracającymi z pobliskiego Parku Skaryszewskiego i szukającymi możliwości zjedzenia taniego i smacznego obiadu.
Przychodząc na stadion, coraz liczniejsi przedstawiciele klasy średniej oswajali się z estetyką metalowych budek, które
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przestały kojarzyć się tylko z bałaganem i podrobionymi ubraniami znanych marek, a zaczęły z dobrym jedzeniem i kulturową różnorodnością, istotnym elementem życia w Warszawie.

SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ,
CZYLI UTOPIA W DZIAŁANIU
Projekty artystyczne, pojawiające się w przestrzeni publicznej Warszawy, były zaprzeczeniem dominującej w mieście
logiki i zalążkami miejskiej utopii. Proponowały rozwiązania,
na które nie poważyliby się ani architekci, ani urbaniści myślący o stałych realizacjach. Odnosiły do innego porządku — do
zapomnianej opowieści z przeszłości, alternatywnej wizji bycia
razem czy świata zabawy. Najbardziej wyrazistym przykładem
były Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich Joanny Rajkowskiej.
Choć w intencji projekt ten nawiązywał do zapomnianej żydowskiej osady, Nowej Jerozolimy, która znajdowała się na
końcu alej, to wykorzystana w nim palma była odczytywana
głównie jako motyw wakacyjny, przywołujący na myśl tropiki.
Inny projekt Rajkowskiej, Dotleniacz, sprawił, że opustoszały
Plac Grzybowski w centrum Warszawy zaczął znowu tętnić
życiem. Wspomniany przed chwilą projekt Joanny Warszy
uwidocznił wielokulturowość Jarmarku Europy oraz przywołał sportową przeszłość Stadionu Dziesięciolecia — miejsca,
w którym znajdowało się targowisko.
Takich inicjatyw, które umiejscawiały społeczne utopie w różnych miejscach Warszawy, było znacznie więcej. Ich
sukces polegał na tym, że biorąc pod uwagę specyfikę lokalnego kontekstu, proponowały coś, co wypływało z zupełnie
innej logiki rozwoju miasta niż oficjalna, oparta na dyktacie
deweloperów30. W projektach artystycznych priorytetem było
stworzenie przestrzeni pozwalającej na spotkanie się różnych grup społecznych oraz nadanie osobom wykluczonym
miejskiej podmiotowości politycznej. Projekty te pojawiały
się bez konsultacji z lokalnymi wspólnotami, ale były zaproszeniem do dyskusji. I za to były cenione. Jawiły się jako zalążki utopii — nie tylko interpretującym je teoretykom i teoretyczkom, ale też użytkującym je lokalnym mieszkańcom.
W trakcie badań nad wpływem sztuki w przestrzeni publicznej, przeprowadzonych pod kierunkiem Krzysztofa Herbsta
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Zob. Warszawa. Czyje jest miasto?,
red. B. Jałowiecki, E.A. Sekuła,
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2009.
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na zlecenie Instytutu Teatralnego 31 , pytaliśmy mieszkańców i mieszkanki Warszawy — tych, którzy mieli kontakt ze
sztuką w przestrzeni publicznej — o to, komu powierzyliby
zaprojektowanie nowych rozwiązań dla przestrzeni miasta.
Większość osób wskazała wówczas artystów i artystki, doceniając niestandardowość i fantazyjność proponowanych
przez nich rozwiązań.
Sztuka w przestrzeni publicznej została uznana za potrzebną właśnie dzięki swej utopijności — temu, że była w stanie stworzyć całkowicie inną wizję życia w danej przestrzeni
miejskiej. Istotne jest wszakże to, że ankietowani nie chcieli
oddać pełni władzy artystom i artystkom — chcieli przetestować dane rozwiązanie, a następnie, jeśli okaże się korzystne,
sami zdecydować, czy zostanie ono wprowadzone na stałe.
To, że projekty sztuki w przestrzeni publicznej niosły
ze sobą zalążki miejskiej utopii, wynikało z dwóch przyczyn.
Z jednej strony, ze specyficznego sposobu myślenia i działania artystek oraz artystów, ignorujących formalne przeszkody
i ograniczenia, jakie mogłyby stanąć na drodze realizacji proponowanych przez nich rozwiązań. Z drugiej strony, ze specyfiki działania pola sztuki, które odnosi się głównie do samego
siebie. Większość projektów artystycznych w przestrzeni publicznej odnosi się do specyfiki miejsca, w którym mają one
powstać, ale jednocześnie pozostają w dużym stopniu zakorzenione w polu sztuki, jego aktualnych ideach i trendach —
tak było z Dotleniaczem, Panem Gumą i Stadionem X. Niektóre
projekty sztuki w przestrzeni publicznej aspirują do bycia uniwersalnymi narzędziami animowania przestrzeni publicznej.
Przykładem może być omawiany wcześniej KNOT , którego
mobilna struktura była sytuowana w różnorodnych przestrzeniach trzech europejskich miast. Nie powstał on w odpowiedzi na potrzeby konkretnego miejsca, zamieszkałego przez
partykularną wspólnotę, ale miał być uniwersalną odpowiedzią na każdy rodzaj przestrzeni, w której mógłby się pojawić.
Ważnym punktem odniesienia dla KNOT -a były natomiast
wcześniejsze projekty współtworzącej go grupy raumlabor32.
Projekty artystyczne w przestrzeni publicznej ignorowały realną logikę rozwoju miasta, gdyż punktem odniesienia było dla nich pole sztuki, nie zaś faktyczne uwarunkowania urbanistyczne lub społeczne. Było to możliwe, gdyż
pole sztuki:
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31.
Badanie zlecone przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raczyńskiego
na festiwal Praskie Quadriennalle 2011.
Zespół pod kierunkiem dr. Krzysztofa Herbsta, w składzie: Zuzanna Cichowska, Iga Konińska, Karolina Mikołajewska, Maria Wierzbicka, Katarzyna Wojnicka, Natalia Wyszkowska,
Natalia Żaboklicka, Monika Żychlińska. Wywiady były oparte na trzech
scenariuszach, obejmujących pytania
o projekty artystyczne, zrealizowane w przestrzeni publicznej Warszawy: Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, Dotleniacz, Podróż do Azji oraz
Wspólna Sprawa. Przeprowadzono
44 wywiady indywidualne. W każdym
z nich znajdowały się pytania o palmę
(Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich),
którą uznaliśmy za obiekt znany większości mieszkańców i mieszkanek
Warszawy (wśród badanych osób nie
było nikogo, kto nie miałby wyrobionego zdania na temat tego projektu).
W sytuacji gdy badani znali więcej niż
dwa projekty, posługiwaliśmy się odpowiednimi fragmentami innych scenariuszy. W przypadku Podróży do
Azji oraz Wspólnej Sprawy respondentów dobieraliśmy metodą „kuli śniegowej”, przy Dotleniaczu zaś staraliśmy
się dobrać reprezentacyjną próbę
użytkowników Placu Grzybowskiego,
którzy byli na nim obecni w okresie
trwania projektu. Zróżnicowany zasięg oddziaływania poszczególnych
projektów znalazł odzwierciedlenie
w różnej ilości dotyczących ich wywiadów: ponad połowa wywiadów dotyczyła Dotleniacza, dwanaście Wspólnej Sprawy , a dziesięć Podróży do Azji.
Wywiady trwały średnio około godziny.
Raport z badania: J. Erbel, K. Herbst,
Sztuka w przestrzeni publicznej. Raport z badania, [w:] Liberated Energy,
red. J. Baranowska, P. Sztarbowski,
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raczyńskiego, Warszawa 2011, s. 154–171.
32.
Zob. The Knot. An Experiment on
Collaborative Art Urban Spaces, red.
M. Bader, O. Baurnhenn, K. Szreder,
R. Voinea i K. Koch, Jovis, Berlin 2011.
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KNOT, Tymczasowy Kolektyw Kuratorski
w składzie: Markus Bader (raumlabor berlin),
Oliver Baurhenn (DISK/CTM), Kuba Szreder
(kurator niezależny) oraz Raluca Voinea
(E-cart.ro), Pałacyk Konopackiego, Warszawa-Praga Północ, 2010
(fot. Joanna Erbel)
Dzięki uprzejmości autorki fotografii
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jako struktura obiektywnych relacji między siłami podtrzymuje i ukierunkowuje strategie, za pomocą których zajmujący
owe pozycje dążą, indywidualnie lub zbiorowo, do zachowania bądź polepszenia swoich pozycji, i do narzucenia zasady
wartościowania jak najbardziej przychylnej swoim wytworom.
Inaczej mówiąc, strategie podmiotów działających zależą od
ich pozycji w polu, czyli w systemie dystrybucji specyficznego kapitału i od ich percepcji pola. To znaczy — od sposobu
widzenia pola jako całości i od jego oglądu z określonego
punktu widzenia wewnątrz pola33.

Wartość projektów w przestrzeni publicznej pochodzi z pola sztuki i nie opiera się na jego społecznej akceptacji.
To, że dany projekt w przestrzeni publicznej jest zakorzeniony w polu sztuki, nie oznacza jednak, że jest w jego
obrębie automatycznie akceptowany. Zanim projekty takie
zostaną tam w pełni zaakceptowane, mogą odegrać istotną
(a nawet istotniejszą) rolę w innym, zewnętrznym polu. Tak
było w przypadku Pozdrowień z Alej Jerozolimskich, które
przez pierwsze lata swojego istnienia nie znajdowały zrozumienia wśród krytyków sztuki. Jak wspomina Rajkowska, „nie
tylko zwykli przechodnie byli sceptyczni. Świat sztuki również
niezbyt ciepło przyjął projekt, palmie towarzyszyło zupełne
milczenie. Była rozumiana raczej jako populistyczny event,
zrealizowany w celu uzyskania medialnego rozgłosu. Pierwszy
tekst krytyczny pojawił się sześć lat po otwarciu projektu”34.
Artyści i artystki nie tworzą swych projektów w taki
sposób, aby dały się one łatwo przekształcić w stałe elementy tkanki miejskiej. Nie jest to ich głównym celem.
Stopień autonomii pola produkcji kulturowej przejawia się
w tym, jak bardzo zasada hierarchizacji zewnętrznej jest
podporządkowana zasadzie hierarchizacji wewnętrznej. Im
większa jest autonomia, tym stosunek sił symbolicznych jest
korzystniejszy dla twórców, zachowując największą niezależność wobec oczekiwań z zewnątrz, tym wyraźniejsza rysa
zaznacza się też między dwoma biegunami pola, czyli subpolem produkcji ograniczonej, w którym jedynymi klientami
twórców są inni twórcy, ich bezpośredni konkurenci, a subpolem produkcji na wielką skalę, które jest symbolicznie wykluczone i zdyskredytowane35.
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P. Bourdieu, L.J.D. Vacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł.
A. Siwisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 83–84.

34.
J. Rajkowska, Opowiadania, dz. cyt.,
s. 43.

35.
P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza
i struktura pola literackiego, przeł.
A. Zawadzki, Universitas, Kraków
2007, s. 331.
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Zakorzenienie w polu sztuki nadaje projektom w przestrzeni publicznej prestiż, otwiera łatwiejszy dostęp do mediów. Dodatkowo, popularność sztuki w przestrzeni publicznej w innych krajach ma stanowić zachętę do wprowadzania
jej jako standardu w Polsce.

MEDIACYJNA ROLA SZTUKI
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Projekty artystyczne są w stanie tworzyć konteksty dla
spotkań, interakcji i sojuszy tych grup społecznych, które na
co dzień pozostają od siebie odseparowane. Ważnymi nie-ludzkimi aktorami są w tych interakcjach same obiekty artystyczne, takie jak palma w Pozdrowieniach z Alej Jerozolimskich,
zbiornik wodny wraz z otoczeniem w Dotleniaczu, czy rzeźba Pana Gumy, ale też zwykłe przedmioty, takie jak kraciasta torba, noszona po mieście i przywodząca na myśl bazar,
zupa Pho, galaretki z soi i fasoli czy inne potrawy kuchni wietnamskiej, przyciągające ludzi na Stadion Dziesięciolecia wiele miesięcy po zakończeniu projektu Warszy. Pomnik pijaka
może być pretekstem do tego, aby udać się na koniec ulicy
Stalowej, do niedawna uważanej za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Pradze Północ. „Certyfikat” świata
sztuki, a także zwykła ciekawość pozwalają, w tym wypadku,
przełamać strach przed napadem czy kradzieżą. Z kolei, plakat z wietnamskiego baru może stać się inspiracją do stworzenia nowej estetyki projektowej, a oswojony w ten sposób,
nie da się już łatwo zdyskredytować jako przejaw tandetnej
egzotyki czy kiczu.
Sojusze z aktorami nie-ludzkimi mogą występować zarówno na poziomie symbolicznym, jak i praktycznym. Czasami
tym, co może przekonać ludzi do uczestnictwa w projekcie
silnie związanym z ideą wielokulturowego miasta, jest nie
tyle chęć walki o prawa mniejszości etnicznych, ile dostęp
do smacznego jedzenia, to że projekt kojarzy się z wakacjami i odpoczynkiem, bądź też ogólna chęć wspierania sztuki
w przestrzeni publicznej. Jak podkreśla Bruno Latour, „aktant
jest w stanie zmienić każdy element w swego sojusznika, nic
bowiem samo z siebie nie poddaje się, ale i nie stawia absolutnego oporu redukcji do czegoś innego, nie ma też żadnej
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ekwiwalencji między różnymi elementami, o ile nie uczyni się
ich ekwiwalentnymi. Słowo może związać się ze znaczeniem,
sekwencją słów, stwierdzeniem, neuronem, gestem, murem,
maszyną, twarzą... czymkolwiek [...]”36. Sojusze pomiędzy aktorami ludzkimi i nie-ludzkimi nie są ustalone raz na zawsze.
Nie wynikają z immanentnych właściwości danej struktury,
lecz zawiązują się pomiędzy poszczególnymi jej elementami
i dlatego mogą ulec rekonfiguracji. Struktura może się rozpaść,
a wchodzące w jej skład elementy mogą stworzyć całkowicie
nową konfigurację, niosącą odmienne znaczenia.
Artefakty i obiekty naturalne nie są jedynie pasywnym
tłem, kontekstem dla relacji międzyludzkich, lecz aktywnymi
partnerami dla ludzi. Dzięki swoim cechom fizycznym i symbolicznym mogą wchodzić w proponowane im relacje albo
stawiać im opór. W przypadku Pana Gumy istotnym testem
była wytrzymałość rzeźby (czy wytrzyma potencjalne ataki
ze strony przeciwników tego rodzaju realizacji?) oraz jej podobieństwo do modela (czy rzeźbiony Pan Guma będzie na
tyle podobny do oryginału, że lokalna społeczność uzna go
w końcu za „swojego”?). W przypadku palmy liczyła się nie
tylko materialna trwałość — zwłaszcza jeśli chodzi o wrażliwe na zmiany pogody liście — ale też zdolność do wywołania
pozytywnych skojarzeń. To one, ostatecznie, pozwoliły warszawiankom i warszawiakom oswoić się z nowym obiektem.
Wietnamskie bary będą tak długo przyciągały klientów, jak
długo będą łatwo dostępne i będą oferowały smaczne i zdrowe jedzenie. Ich popularność będzie zależała również od rosnącej dostępności potraw wegetariańskich. Trzeba jednak
pamiętać o tym, że zarówno aktorzy ludzcy, jak i nie-ludzcy
mogą z czasem ujawnić nowe cechy, które sprawią, że z sojuszników staną się oponentami i zamiast pomagać w przekraczaniu różnego rodzaju stereotypów, zaczną je wzmacniać.

CZYJA HEGEMONIA?
Opisane tu projekty z lat 2001–2010 były istotnymi
czynnikami w walce o uspołecznienie przestrzeni publicznej
Warszawy. Ogólna narracja o otwartej na wszystkich przestrzeni publicznej uległa w tym okresie wzmocnieniu, jednak
utopia stworzenia takiej inkluzywnej przestrzeni nie mogła
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być zrealizowana. Choć „przestrzeń publiczna” funkcjonowała jako puste znaczące i pozornie można było w nią wpisać
różne narracje, to w praktyce nie wszystkie one były równorzędne. Można by odwołać się do Laclau i postawić pytanie
o to, co się dzieje, kiedy

wszystkie dyferencjalne walki są w równym stopniu zdolne,
by — pominąwszy własną dyferencjalną tożsamość — wyrazić nieobecną pełnię wspólnoty, jeśli ekwiwalentna rola czyni
wszystkie dyferencjalne pozycje równie neutralnymi wobec
tej ekwiwalentnej reprezentacji, jeśli z góry żadna nie jest per
se wyznaczona do odgrywania tej roli, co decyduje o tym, że
w określonych momentach to jedna z nich, a nie inna stanowi inkarnację tej uniwersalnej funkcji?37.

Tym decydującym czynnikiem są nierówności społeczne. To one powodują, że „nie wszystkie walki są w równym
stopniu zdolne do przekształcenia swojej treści w węzłowy
punkt, który staje się pustym znaczącym”38.
Praca wypełniania pustego znaczącego jest działaniem
politycznym. „Polityka jest możliwa dzięki temu, że konstytutywna niemożliwość społeczeństwa może ujawniać się jedynie poprzez produkcję pustych znaczących”39. Kategoria
funkcjonująca jako puste znaczące jest narzędziem społecznej mobilizacji, ale tymi — którzy mogą skuteczniej nadawać
jej materialny wymiar i dzięki temu realizować swoje partykularne interesy — są członkowie grup społecznych o większym
kapitale ekonomicznym, społecznym i kulturowym. Puste znaczące nie jest wolne od relacji hegemonicznej. W tym przypadku — hegemoniczne działanie polega „na przedstawieniu
partykularności pewnej grupy jako inkarnacji owego pustego
znaczącego, które odnosi się do wspólnotowego porządku
jako nieobecności, niespełnionej rzeczywistości”40.
Tak stało się też z przestrzenią publiczną. Walki o nią
toczono pod hasłami uspołecznienia, przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu. Gdy jednak przestrzeń publiczna została odzyskana dla publicznego użytku, uległa przekształceniu na modłę estetyki i stylu życia klasy średniej41. Miasto
zaczęło ożywać, pojawiło się więcej elementów małej architektury, władze samorządowe stały się bardziej chętne do
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39.
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41.
Zob. J. Erbel, Zdradliwy sojusz. Walka
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życia i porządek klasowy, dz. cyt.,
s. 71–86.
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współpracy w zakresie animowania przestrzeni publicznej.
Nie oznacza to, że Warszawa stała się miastem w pełni inkluzywnym. Mimo większej liczby miejsc, w których można
bezpłatnie wypoczywać, większość lokali gastronomicznych,
sądząc po cenach, jest przeznaczona głównie dla bardziej
zamożnych warstw społeczeństwa. Samo zapewnienie ławek w przestrzeni miejskiej to za mało, żeby stworzyć miasto
przyjazne dla wszystkich.
Czy przejęcie hegemonii nad przestrzenią publiczną
przez klasę średnią i jej estetykę było jednoznaczne z końcem walki o prawo do miasta? I tak, i nie. W 2010 roku przestrzeń publiczna Warszawy daleka była od tego, by spełniać
kryteria miejsca w pełni przyjaznego wszystkim użytkownikom i użytkowniczkom. Przestała być jednak głównym polem
walki o prawo do miasta i przeciwdziałanie przestrzennemu
wykluczeniu. W momencie, gdy przestrzeń publiczna stała
się sferą pokojowej negocjacji i współpracy pomiędzy środowiskami miejskich działaczy i działaczek, instytucji kultury, władz samorządowych oraz biznesu, front walki o lepsze
miasto przesunął się w inne obszary. „Przestrzeń publiczna”
przestała być głównym punktem odniesienia. W zamian pojawiło się zainteresowanie takimi kwestiami, jak wydatki budżetowe, polityka mieszkaniowa czy inne formy redystrybucji miejskich zasobów.

GDZIE SZTUKA I AKTYWIZM MOGĄ
SIĘ SPOTKAĆ PONOWNIE?
Sojusz sztuki i miejskiego aktywizmu przyśpieszył walkę o prawo do przestrzeni publicznej i z czasem, kiedy ten
cel został osiągnięty — osłabł. Nie oznacza to, że nie może
zostać odbudowany. Działania artystyczne w przestrzeni
publicznej nadal się odbywają, ale nie mają one już tak wielkiego znaczenia. Warto więc zastanowić się, gdzie mogłoby
dojść do ponownego zejścia się postulatów tych środowisk.
Widziałabym dwie drogi, które mogłyby do tego doprowadzić.
Obie zakładałyby wzmocnienie pewnych tendencji, które są
już teraz obecne w polu sztuki. Pierwszą byłoby świadome
włączanie się artystek i artystów w działalność obywatelską,
branie aktywnego udziału w debacie publicznej na tej samej
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zasadzie, co aktywistki i aktywiści oraz inne zaangażowane
osoby. Mówię o „świadomym” włączaniu się do debaty, gdyż
do tej pory, mimo podejmowania działań o znaczeniu politycznym, artyści i artystki nie zawsze chcieli określać ich właśnie
tym mianem. Tak było z Joanną Rajkowską, która bardzo
długo nie uważała swojej palmy za gest polityczny. Do aktów
świadomego udziału w debacie publicznej można, z kolei, zaliczyć: projekt Karoliny Breguły Niech nas zobaczą (2003),
ukazujący na miejskich bilbordach portrety homoseksualnych par, trzymających się za ręce podczas spaceru; założenie w 2011 roku przez Cecylię Malik Kolektywu Modraszek,
walczącego o uratowanie terenów zielonych na Krakowskim
Zakrzówku przed zabudową; performansy urządzane przez
Jacka Adamasa pod olsztyńskim Urzędem Miasta w proteście przeciwko niszczeniu krajobrazu Warmii42. Tendencja
do rozwijania tego typu postaw daje o sobie znać również
w sferze edukacji artystycznej. Przykładami są pracownie
prowadzone przez Joannę Rajkowską (w roku akademickim
2011/2012) oraz Rafała Jakubowicza (2012/2013) w Katedrze
Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej na
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Są one nakierowane
na podejmowanie ważnych dla tego miasta tematów społecznych, jak na przykład kwestia osiedla kontenerowego (pracownia Rajkowskiej), a także na ogólne wyrabianie wrażliwości społecznej (pracownia Sztuka w Przestrzeni Społecznej
Jakubowicza). Działania te, przy całym swym przyczynkowym
charakterze, tworzą grunt pod przyszłą współpracę artystów
i artystek z ruchami miejskimi.
Drugą drogą jest podjęcie przez artystki i artystów walki o swoje prawa socjalne oraz autonomię kultury, w tym pola
sztuki. Przykładem takich inicjatyw były działania podejmowane przez środowisko teatralne, jak zainaugurowana w marcu 2012 roku, podczas Warszawskich Spotkań Teatralnych,
akcja Teatr nie jest produktem/Widz nie jest klientem, sprzeciwiająca się rynkowemu spojrzeniu na twórczość artystyczną. Innym przykładem była sztuka Michała Kmiecika Czy pan
to będzie czytał na stałe? Ten spektakl-performans, którego
premiera odbyła się w kwietniu 2012 roku w Teatrze Polskim
we Wrocławiu, powstał jako kontynuacja protestu ludzi teatru wobec władzy. Dotyczył niemożności porozumienia się
z urzędnikami i braku polityki kulturalnej, był sprzeciwem wobec podporządkowania teatrów mechanizmom rynkowym
i nawoływaniem o walkę na rzecz autonomii dla ludzi teatru.
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Troska o autonomię kultury i prawo twórców do samostanowienia jest bliska logice walki o prawo do miasta. Stanowi
więc jeden z tych obszarów, w obrębie którego może dojść do
ponownego sojuszu świata sztuki ze środowiskiem miejskich
aktywistek i aktywistów. Świadome, polityczne zaangażowanie i działanie na rzecz wspierania samoorganizacji w środowiskach twórczych jest potencjalnie nowym sposobem walki o bardziej demokratyczne miasto i państwo, a więc także
nowym polem międzyśrodowiskowych sojuszy.
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Trudne miasto
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Tomasz Załuski: Co było pierwsze w Twoim wypadku, sztuka czy
aktywizm miejski? Czy dziś jesteś raczej aktywistą, czy artystą —
a może tego rodzaju identyfikacje mają dla Ciebie znaczenie drugorzędne? Czy obie formy działania, praktyka artystyczna i aktywizm, dają się ze sobą pogodzić lub nawet połączyć, czy też raczej
raz się robi to, drugi raz tamto?
Marcin Polak: Trudno na to pytanie opowiedzieć. Pierwsze działania,
które podejmowałem jako działania artystyczne, kreowałem na „głos
społeczeństwa”. Przykładem może być projekt Kamienie Pomniki.
W reakcji na stawianie sobie pomników przez ówczesnych rządzących,
a także straszną szpetotę tych „monumentów” postanowiłem, że
skontruję władzę dokładnie w ten sam sposób. Tyle że moje pomniki
były ze styropianu — po odsłonięciu można było je zabrać do domu
czy magazynu. I upamiętniały wstydliwe wydarzenia z życia miasta.
To było działanie lokalne, ale dotyczyło problemu, który obecnie staje
się coraz bardziej aktualny w skali kraju.
Jestem fotografem z wykształcenia, ale w zasadzie nigdy nie
interesowała mnie fotografia artystyczna, już raczej komercyjna, na
przykład — fotografia mody. Dosyć wcześnie odkryłem, że fotografia
w ogóle mnie nudzi i jest wiele ciekawszych obszarów do działania. Interesowałem się sztuką i bardzo szybko wszedłem w łódzkie środowisko artystyczne — głównie za sprawą Józefa Robakowskiego i Galerii
Wschodniej. Natomiast moje działania związane z aktywizmem wynikały głównie z obserwacji otoczenia i niezgody na to, co się działo
w Łodzi — na to, co robiono, a raczej czego nie robiono w sprawach
związanych z ogólną sytuacją miasta, biedą mieszkańców, estetyką
przestrzeni publicznej i kulturą. W pewnym momencie te dwa kierunki, sztuka i aktywizm się spotkały. Myślę, że takim przełomem był mój
dyplom, uzyskany w łódzkiej filmówce — niby realizacja fotograficzna,
a jednocześnie działanie w przestrzeni miejskiej i przejaw aktywizmu.
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To praca Przesunięcie: na billboardach pokazywałem to, co znajdowało się na murach pod nimi, a były to hasła antysemickie.
Chciałem to, co niezauważane, przenieść w ramy medialnego
przekazu i powiedzieć: „Halo! Coś tu jest nie tak...”.
Działań społecznych nie traktowałem jako działań artystycznych, natomiast moje działania artystyczne zawsze
wiązały się z działalnością społeczną, a zatem trudno to rozdzielić. Z jednej strony, tego rodzaju identyfikacje nie mają dla mnie
wielkiego znaczenia, ale z drugiej strony, śmiać mi się chce, a jednocześnie trochę się denerwuję, gdy na przykład poważna kuratorka pisze o mnie „Marcin Polak z grupy Lipowa” lub „Owoce
i Warzywa”. Może wynika to stąd, że tych inicjatyw społeczno-artystycznych było naprawdę sporo i były one realizowane
w różnych konfiguracjach, we współpracy z różnymi osobami.
Ludziom z zewnątrz, w tym dziennikarzom, trudno było nadążyć.
Od jakiegoś czasu większość moich akcji to działania artystyczne, które mają charakter prospołeczny. Jeśli ktoś mnie
nazywa aktywistą, nie obrażam się. Chcę reagować na konkretne
problemy, nie jest dla mnie istotne, czy ktoś mnie uzna za artystę
czy za społecznika. Działań, które realizuję, nie muszę wykonywać jako działania artystyczne, chcę w nich poruszać konkretne
problemy — dotyczące przede wszystkim Łodzi, ale też całego
kraju — i nie zastanawiam się, jak to zostanie zaklasyfikowane i opisane. Gdybym sam miał określić to, co robię, to najbardziej odpowiadałoby mi nazwa street art. Chociaż malować nie
potrafię...
T. Załuski: Czy sztuka może być skuteczną formą aktywizmu
miejskiego? Jakie podstawowe warunki muszą być spełnione,
by można było skutecznie działać, przy użyciu praktyk artystycznych, w mieście?
M. Polak: Tak, jak najbardziej, sztuka może być skuteczną formą
aktywizmu miejskiego. Aby działania artystyczne były skuteczne
pod tym względem, powinny być podejmowane przez kogoś lub
przy współpracy z kimś, kto ma rozeznanie w obszarze działań
społecznych. Muszą też być osadzone w dłuższej perspektywie
czasowej — nie może to być jednorazowy „wyskok”. To jednak nie
wszystko. Jest kilka innych warunków, które muszą być spełnione,
aby artyści mogli zajmować się aktywnością społeczną. Zacznę
od tych mniej ważnych.
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Pieniądze — to temat, którego artyści unikają. Myślę jednak,
że pieniądze są bardzo ważne, szczególnie w kontekście tego, z czego
utrzymuje się artysta oraz w jaki sposób realizuje swoje projekty.
Mierzę się od dziesięciu lat z tym problemem. Już wiele razy miałem
zakładać fundację lub stowarzyszenie, czyli prawnie formalizować
swoją działalność, bo dzięki temu mógłbym zbierać fundusze na
swoje projekty. Choć wiele razy byłem tego bliski, to jednak cały czas
się waham. Widzę, że osoby, które sformalizowały swoją działalność,
mocno przeżywają to, że nie dostały pieniędzy z jakiegoś programu
grantowego itp. W przypadku rozbudowanych struktur organizacji pozarządowych, w których działa od kilku do kilkunastu osób, nieotrzymanie dużego grantu z ministerstwa oznacza konieczność zawieszenia lub zaprzestania działalności. Dlatego prawie zawsze wybieram
„romantyzm”, czyli działanie za 0 zł. Prawie zawsze, bo czasem dostaję
też jakieś stypendia...
Efekty — to, czy coś tak naprawdę wynika z działań, które
realizujemy. Zajmuję się akurat działaniami związanymi z miastem,
w którym mieszkam — z konkretnym, lokalnym, łódzkim kontekstem.
Obserwuję na Facebooku, co robią znajomi artyści, gdzie wyjeżdżają,
gdzie pracują i czasem z prawdziwą zazdrością widzę, że są na rezydencjach artystycznych w Singapurze czy Nowym Jorku. Tak naprawdę, to z jednej strony — zazdroszczę im, ale z drugiej strony — wiem,
że moje działania są ściśle związane z kontekstem łódzkim i polskim —
wynikają z tego, że właśnie tutaj żyję, pracuję i działam jako artysta.
I to mnie bardzo interesuje.
Zastanawiając się nad działaniami realizowanymi w ramach
Grupy Pewnych Osób i własnymi działaniami artystyczno-społecznymi, stwierdziłem, że tak naprawdę pięć, może dziesięć procent z nich
przyniosło jakieś wymierne efekty. A zatem, „namacalnych” skutków
jest niewiele. Ale liczy się coś jeszcze — w tych wszystkich działaniach miejskich chodzi przede wszystkim o zmianę świadomości
mieszkańców Łodzi. To jest trudne miasto: wielu ludzi, którzy tu żyją,
ma poważne problemy bytowe i nie zwraca uwagi na to, czy trawnik
pod ich domem jest rozjechany lub upstrzony psimi kupami. Problemy, o których mówiliśmy w naszych akcjach, też są jednak, moim
zdaniem, istotne.
I wreszcie rzecz najważniejsza — czy nasze działania sprawiają nam satysfakcję. To jest, moim zdaniem, bardzo ważne. Realizuję
obecnie kilka projektów, w których po prostu dobrze się odnajduję
i mam nadzieję, że przyniosą one wymierne efekty.
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T. Załuski: Czy możesz podać przykłady własnych działań z pogranicza sztuki i aktywizmu miejskiego oraz powiedzieć, jak oceniasz
ich efekty?
M. Polak: Dobrym przykładem jest Miej Miejsce — cykl akcji niespodziewanych, chwilowych i efemerycznych, które ożywiały łódzką przestrzeń publiczną i stymulowały dialog „społeczeństwa” i „władzy”. Największym sukcesem tego cyklu okazał się być Festiwal Błota, który
urządziliśmy na parkingu naprzeciwko Pałacu Poznańskiego. Akcję
zorganizowałem z Łukaszem Ogórkiem oraz Anną Marczyk i Michałem Sobolewskim z „Warzyw i Owoców”. Chcieliśmy zwrócić uwagę na
skandaliczny stan placu znajdującego się w najbardziej reprezentacyjnym miejscu Łodzi, zaraz obok Manufaktury, Muzeum Miasta Łodzi
i czterogwiazdkowego hotelu. Po ulewnych deszczach parking zmieniał się w wielkie bajoro. Właśnie stąd wziął się pomysł, żeby zorganizować tam Festiwal Błota i poprzez zabawę — na przykład rzut kaloszem w kałużę, zapasy w błocie oraz „skate błoting”, czyli wjeżdżanie
deskorolką w błoto — zwrócić uwagę na zaniedbanie tej przestrzeni.
Dzięki naszym działaniom urzędnicy w końcu zainteresowali się tym
miejscem: zasiano tam trawę, ułożono chodniki oraz postawiono ławki.
Zastanawiam się, czy jedynym sposobem na to, żeby Urząd Miasta
zajął się poprawą estetyki przestrzeni publicznej w Łodzi, szczególnie
obszarów w centrum miasta, jest organizowanie takich „wygłupów”...
Spektakularny sukces odniósł też projekt Zawód Artysty.
Najpierw w Galerii Wschodniej zrobiłem wystawę o tym, z czego
żyją artyści, czyli o ich pozaartystycznych pracach zarobkowych,
a później, już we współpracy z Tobą, zorganizowałem cykl spotkań
o tym samym tytule, poświęconych sytuacji artystów w Łodzi. Odbyło
się kilka publicznych dyskusji na ten temat, między innymi w Muzeum
Sztuki, z udziałem władz miasta, dyrektorów tutejszych instytucji
artystycznych oraz lokalnego środowiska artystycznego. Po tych
spotkaniach powstała grupa robocza, skupiająca najaktywniejszych
artystów. Wypracowali oni szereg postulatów i zabiegali o ich urzeczywistnienie. Częściowo się to udało — między innymi wprowadzono program miejskich stypendiów dla artystów oraz uporządkowano
zasady przyznawania miejskich pracowni artystycznych.
Może dlatego, że w pewnym sensie jestem artystą „z zewnątrz”,
czasami patrzę też z zewnątrz na sprawy związane ze sztuką. Sam
organizuję swoje działania, więc przez długi czas problem honorariów
dla artystów specjalnie mnie nie dotykał. Mimo tego — wciąż zadawałem sobie pytanie, dlaczego wszyscy, począwszy od sprzątaczki
w muzeum, a skończywszy na jego dyrektorze, mogą żyć ze sztuki.
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Miej Miejsce
Festiwal Błota, plac przez dawnym Pałacem Poznańskich,
Łódź, 2010
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii
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Wszyscy, tylko nie artyści. Dlaczego w mieście takim jak Łódź, które
ma logotyp zaprojektowany czcionką Strzemińskiego i hasło promocyjne „Łódź kreuje”, tak długo nie mieliśmy miejskiego programu
stypendialnego? Gdy zaczynaliśmy publiczną dyskusję na ten temat,
w mediach mówiono o „roszczeniach” artystów, pojawiało się też
sporo komentarzy typu: „artyści powinni sami....”, „artysta z komfortem nie stworzy niczego dobrego” itd. Od tego czasu sytuacja trochę
się zmieniła. Mieliśmy już strajki artystów, problem został dostrzeżony, dyskusja trwa. Myślę, że to nie koniec. Właśnie na zaproszenie
Muzeum Sztuki w Łodzi i Galerii Wschodniej przygotowuję projekt
Zawód Artysty II. Uważam, że jest jeszcze sporo do zrobienia i będzie
to z korzyścią dla wszystkich. Powinno się wspierać wartościowe projekty, a dobre działania artystyczne czy artystyczno-społeczne mają
ogromną wartość. Miasto, szczególnie takie jak Łódź, z pewnością
na nich skorzysta. Trzeba jednak stworzyć artystom odpowiednie
warunki do pracy.
Zdaję sobie sprawę, że niektóre przedsięwzięcia nie mogą zakończyć się pełnym sukcesem, bo nie wszystko ode mnie zależy —
przykładem jest projekt, który realizowałem w Lublinie, na zaproszenie Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”. Działo się to
na terenie tamtejszego schroniska dla bezdomnych, prowadzonego
przez Bractwo Miłosierdzia im. Świętego Brata Alberta. Wraz z członkami łódzkiego Teatru Chorea, których zaprosiłem do współpracy,
postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę i mieliśmy dość ambitne cele,
ale już pierwszego dnia, gdy pojawiliśmy się w tym ośrodku i zobaczyliśmy, w jakim stanie znajdują się jego podopieczni... Obserwowaliśmy,
jak schodzą na śniadanie i widzieliśmy, że każda kolejna osoba jest
w gorszym stanie niż poprzednicy. Byli to ludzie po wyrokach, z problemami alkoholowymi, schorowani. Musieliśmy zmodyfikować nasze
pierwotne plany. Po prostu przebywaliśmy więc z nimi, prowadziliśmy
różne warsztaty, które skończyły się niewielkim pokazem, ale tak naprawdę wszystko sprowadziło się do bycia wspólnie ze sobą. Początkowo myśleliśmy więc, że w ogóle nie uda nam się zrealizować projektu, potem udało nam się zrobić go w innej postaci niż zamierzaliśmy.
Miałem poczucie porażki — wydawało mi się, że nasz projekt niczego
nie zmienił i zostawiamy tych ludzi w kompletnej pustce. Miałem też
jednak świadomość, że nie byliśmy w stanie zrobić dla nich niczego
więcej. Szukaliśmy innych rozwiązań, prosiliśmy różne organizacje o to,
aby przekazywały mieszkańcom ośrodka bilety na imprezy kulturalne, zapraszały ich do współuczestnictwa w swoich działaniach itp., ale
jako osoby z Łodzi nie byliśmy w stanie podjąć tam żadnych długoterminowych działań. Wraz z członkami Teatru Chorea doszliśmy jednak
do wniosku, że spróbujemy kontynuować ten projekt tutaj, w Łodzi.
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Może zresztą przesadzam z tym poczuciem porażki... Dyrekcja
oraz podopieczni lubelskiego ośrodka byli bardzo zadowoleni z tego,
co zrobiliśmy, a od socjologów, którzy badali wszystkie działania Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” usłyszeliśmy, że nasz
projekt był najlepszy.
T. Załuski: A jakie były pierwotne założenia projektu w Lublinie?
Co dokładnie chcieliście zrobić?
M. Polak: Pomyśleliśmy, że zachęcimy ich do opowiedzenia historii ich
życia, tego, co sprawiło, że znaleźli się w ośrodku, a następnie spróbujemy te historie przedstawić za pomocą teatralnych gestów i działań. Udało
nam się to zrobić w Łodzi, w ramach projektu Wszędodomni, który realizowaliśmy z podopiecznymi łódzkiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata
Alberta. Powtórzyliśmy tamten projekt, ale już z innymi osobami, a także
z doświadczeniami wyniesionymi z Lublina. Trudno mi ocenić efekt, ale
gdyby kierować się tym, co mówili ludzie, z którymi pracowaliśmy, to
chyba odnieśliśmy pewien sukces. Jeden z chłopaków wyszedł z bezdomności, znalazł pracę i teraz żyje inaczej. Finałem naszych działań był
spektakl teatralny, który wypadł bardzo dobrze — widzowie byli zdziwieni, gdy dowiedzieli się, że aktorzy to osoby bezdomne.
Dobrym przykładem jest też projekt zrealizowany we Wrocławiu.
Na razie zakończył się on połowicznym sukcesem: wspólną wystawą podopiecznych świetlic środowiskowych i studentów tamtejszej Akademii
Sztuk Pięknych. Przez pół roku prowadziłem zajęcia w ASP, w Pracowni
Mediacji Sztuki. Pracowałem wspólnie z trzema studentkami w dwóch
świetlicach środowiskowych. Był to prosty gest: w każdej świetlicy zrobiliśmy zdjęcia dzieciom, a następnie pokazaliśmy je dzieciom z drugiej
świetlicy, prosząc je, aby wymyśliły i opisały historię osoby ze zdjęcia za
pomocą działań plastycznych. Projekt obejmował kilka wizyt w obu świetlicach i zakończył się wspólną wystawą. Pokazuje to, że czasem wystarczy prosty gest, aby działanie zakończyło się sukcesem. Pomyślałem, że
skoro tak dobrze to wszystko wyszło — studentki ASP były zadowolone
z efektów, opiekunki ze świetlicy stwierdziły, że dzieci nigdy wcześniej
nie były tak zaangażowane w pracę, a same dzieci cieszyły się, że mogły
wziąć udział w takim projekcie — to warto doprowadzić do stałej współpracy wrocławskiej ASP i obu świetlic środowiskowych. Wspólnie z kierownikiem Katedry Mediacji Sztuki — Tomaszem Opanią ustaliliśmy, że
studenci studiów drugiego stopnia będą mieli praktyki w tych świetlicach.
Mam nadzieję, że ta współpraca dojdzie do skutku, a gdy tak się stanie,
będzie to wymierny efekt naprawdę prostego gestu.
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T. Załuski: Cofnijmy się trochę w czasie i wróćmy do Twoich
pierwszych działań aktywistycznych. Byłeś współzałożycielem
i członkiem Grupy Pewnych Osób, nieformalnego stowarzyszenia
aktywistów i aktywistek miejskich. Czy możesz powiedzieć, jak
doszło do powstania GPO, w jaki sposób funkcjonowała, jakie były
jej cele i metody działania, a także podać przykłady konkretnych
akcji? Na co liczyliście i co zdołaliście osiągnąć?
M. Polak: Trudno powiedzieć, by od początku Grupa Pewnych Osób
była stowarzyszeniem aktywistów. Każdy coś robił, ale głównie
byli to ludzie, którzy udzielali się na internetowym forum „Gazety
Wyborczej” i mieli już dość pisania — byli mocno wkurzeni, chcieli
przejść „od słowa do czynu”. Zrobiliśmy razem kilka akcji i po jakimś
czasie stwierdziłem, że dobrze byłoby się jakoś nazwać. Ta nazwa
była jedyną formalną rzeczą w naszej grupie. Działaliśmy bez szefa,
bez struktur, bez kasy. Mieliśmy swoje forum, na początku sześcioosobowe, i tam ustalaliśmy taktykę akcji. Potem założyliśmy ogólnodostępne forum, z ogromną liczbą osób gotowych do dyskusji. Niestety — z działaniem było trochę gorzej. Staraliśmy się zwracać uwagę
głównie na ogólne problemy, dotyczące przestrzeni publicznej i jej
estetyki. Reagowaliśmy też na konkretne sytuacje, na przykład — na
nielegalną budę, postawioną przy ulicy Piotrkowskiej. To jedna z najbardziej kuriozalnych spraw, jakimi się zajmowaliśmy. Ohydna buda,
postawiona nielegalnie, a miasto tak bezradne, że nie wiadomo było,
czy się śmiać, czy płakać. Urzędnicy tłumaczyli, że nie można jej
usunąć, bo właściciele nie odbierają wysyłanych do nich listów poleconych... Doszło nawet do tego, że jeden z ówczesnych wiceprezydentów z płaczem prosił, żebyśmy wspólnie zrobili jakąś akację, złapali
się za ręce i razem protestowali. Dowiedział się bowiem, że buda ma
być otwarta w święto Łodzi, taki wstyd! Dla nas ta jedna, konkretna
buda była tylko pretekstem — protestując przeciwko niej, chcieliśmy
wskazać ogólny problem, który do tej pory pozostał właściwie nierozwiązany: stare, brudne, krzywe budy, szpecące centrum miasta.
Jeśli chodzi o sukcesy, to niedawno w Muzeum Sztuki, w trakcie
debaty poświęconej problemom Łodzi, powiedziałem, że kiedyś
dziennikarze nazywali GPO „elitą tego miasta”. Było mi wstyd, że
mówiono w ten sposób o kilku osobach, które trochę się powygłupiały.
Coś w tym jednak było — jako pierwsi zaczęliśmy mówić o pewnych
problemach, i to w takiej formie, która była czytelna dla mediów
i społeczeństwa. Pod relacją z tej debaty, zamieszczoną w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej”, przeczytałem taki komentarz:
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Grupa Pewnych Osób (czy może bardziej Osłów)
—— Czym się przyczyniliście do rozwoju miasta?
—— Ilu inwestorów zostało zachęconych waszymi działaniami i zainwestowało tu jakieś pieniądze? (podajcie liczbę).
—— O ile dzięki waszym działaniom wzrosły wpływy do kasy miasta
(z podatków)? — podajcie kwotę.
—— Jaki mieliście pomysł na Łódź?
—— Kto wam dał moralne prawo do wypowiadania się w imieniu
mieszkańców?
Pytania są retoryczne, odpowiedzi znają wszyscy: 1 —
niczym, 2–0 (słownie zero), 3–0 (słownie zero), 4 — żaden,
5 — nikt.

W sumie, to nawet miło, że ludzie mieli w stosunku do nas aż
takie oczekiwania... Ale bądźmy poważni. Niedawno sąd uniewinnił
właściciela zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ulicy Dąbrowskiego od zarzutów o umyślne wyburzenie tego zabytku. Zobacz, ile
osób potem protestowało, na czele z ministrami, radnymi itd. Kiedyś
w takich sytuacjach byliśmy tylko my i media. Kiedyś brano nas za
„oszołomów”, dzisiaj tego typu problemy dostrzegają nawet politycy. Wkrótce ma być wprowadzona prezydencka ustawa, regulująca
zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Naszymi działaniami zwróciliśmy więc uwagę na pewne istotne sprawy.
Myślę, że GPO było inspiracją dla wielu podobnych działań, nie
tylko w Łodzi. Byliśmy jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą partyzantką miejską w Polsce. Zawsze staraliśmy się też zachęcić mieszkańców do wypowiadania się w sprawach Łodzi — stąd wziął się
plebiscyt „Czarne Kropy”, w którym mogą oni wskazywać najbardziej
zaniedbane miejsca w naszym mieście. Szkoda, że nie zawsze urzędnicy chcą wysłuchać ich głosu.
T. Załuski: Czy w działaniach GPO były elementy wzorowane na praktykach artystycznych, na przykład — na happeningu lub sztuce performance? A jeśli tak, to czemu służyły, po co
były wprowadzane? Czy miało to związek z chęcią przyciągnięcia uwagi mediów? Jaką rolę w działaniach, szczególnie tych,
w których korzystaliście z form wypracowanych przez sztukę, odgrywały media: lokalne gazety, telewizja itd?
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M. Polak: To były raczej działania PR-owe, a nie artystyczne, i w ich
wymyślaniu bardziej pomogło mi doświadczenie z pracy w agencji
reklamowej. Natomiast media odgrywały w tym wszystkim kluczową
rolę — nie ma co ukrywać, że bez ich pomocy niewiele byśmy zdziałali.
Trzeba jednak powiedzieć, że dokładnie wiedzieliśmy, co zrobić, żeby
media przyciągnąć. Kilkakrotnie, jak później w przypadku działań
z cyklu Miej Miejsce, na przykład: Festiwalu Błota, po prostu nie zapraszaliśmy dziennikarzy, bo wiedzieliśmy, że wiadomość o akcji i tak
do nich dotrze, zainteresuje ich i się pojawią. To wszystko działo się
jednak kilka lat temu, a były to pod wieloma względami inne czasy.
Nie wszyscy korzystali z Facebooka, nie było też świadomości tego
typu problemów, obecnie nagłośnionych choćby przez książkę Filipa
Springera Wanna z kolumnadą. Książka ma dobrą prasę i powoduje, że nagle tak wiele mówi się o estetyce architektury i przestrzeni
miejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że my mówiliśmy o tych sprawach
już kilka lat temu, zanim zaczęto je powszechnie dostrzegać i rozumieć. Dla dziennikarzy też była to wówczas nowość — nagle pojawili
się ludzie, którzy zauważają pewne problemy i mówią o nich w taki
sposób, że jest to interesujące dla mediów i ich odbiorców. Myślę,
że dostrzeżono również to, że jesteśmy wiarygodni i zależy nam na
mieście, a nie na robieniu akcji, obliczonych na szybkie zbicie kapitału
politycznego.
T. Załuski: Czy media podchwyciły temat i ktoś ze środowiska
dziennikarskiego naprawdę zajął się tymi sprawami, samodzielnie
popracował nad nimi i pociągnął dalej, czy raczej dziennikarze
ograniczali się do doraźnych informacji o Waszych akcjach, od
przypadku do przypadku?
M. Polak: Trudno powiedzieć, gdyż w przypadku GPO dziennikarze
nas z pewnością wspierali — często mówili, że bez naszych akcji
pewne rzeczy nie zostałyby dostrzeżone i nie dałoby się nic z nimi
zrobić. A my byliśmy nieustępliwi — gdy dostrzegaliśmy problem,
to staraliśmy się go drążyć i tym sposobem wciąż stymulowaliśmy
zainteresowanie dziennikarzy. Akcję z trawnikiem robiliśmy nie
raz, ale powtarzaliśmy ją wielokrotnie. W końcu napisałem opracowanie dotyczące tego, jak tę kwestię trawników uregulować. Mam
to opracowanie do tej pory i służę radami. Konkluzja była taka, że
problem przyulicznych trawników można usunąć, usuwając same
trawniki. W stolicach europejskich nie ma trawników przy jezdniach
— są chodniki z drzewami w kratownicach lub roślinami w donicach,
a trawa rośnie na większych skwerkach, w parkach itd. Na przykładzie zieleni znakomicie widać też, jak estetyka przestrzeni miejskiej
wiąże się z prawem własności. Jeśli przy jakiejś ulicy mamy dziesięć
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małych przyulicznych trawników, to każdy ma innego właściciela
i administratora, a w efekcie, także inne ogrodzenie — jeden opony,
drugi wielkie głazy, trzeci szare słupki, czwarty zielone itd. Należałoby
wprowadzić jakieś ogólne zasady estetyki miejskiej i określić to, jak
takie ogrodzenia, i nie tylko one, mają wyglądać.
T. Załuski: Jakie doświadczenia wyniosłeś z działań w ramach
GPO? I dlaczego z niej odszedłeś?
M. Polak: Nie odszedłem. GPO dziś już praktycznie nie istnieje,
choć gdy organizuję Punkt dla Łodzi, to cały czas grzecznościowo
podkreślam, że jest to właśnie plebiscyt GPO. Nasze drogi rozeszły
się kilka lat temu, kiedy ówczesny wiceprezydent Łodzi Włodzimierz
Tomaszewski zaproponował nam pracę w Urzędzie Miasta Łodzi
i możliwość wprowadzania zmian u źródła. Byłem jednym z tych,
którzy na to nie poszli. Część osób z GPO działa w Fundacji Fenomen,
ale i tu mamy inną optykę — duże fundacje nie są w stanie działać
bez dużych dotacji, a mnie interesuje działanie bardziej bezpośrednie,
bez zaangażowania wielu osób i dużych pieniędzy. Cenię ich robotę,
chociaż czasami się gubię — nie wiem, kto się czym zajmuje i w czyim
interesie działa, czy jest społecznikiem, członkiem fundacji czy urzędnikiem.
Z działalności w GPO wyniosłem bardzo dużo. Nie tylko
robiłem tam efemeryczne happeningi, ale też organizowałem wieloletnie działania, takie jak plebiscyt Punkt dla Łodzi, który tworzyłem
wspólnie z Markiem Jurkiewiczem, albo akcja Lipowa odNowa, którą
inicjowałem w czasach GPO, współpracując z Szymonem Kwiatkowskim, później z Jurkiewiczem. Oba przedsięwzięcia trwają praktycznie
do dziś. To duże projekty, które dały mi spore doświadczenie organizacyjne. Teraz, gdy działam na gruncie artystycznym, tego rodzaju
doświadczenia okazują się bardzo przydatne.
T. Załuski: Od czasu rozpadu GPO zrobiłeś wiele projektów
artystycznych, które polegały na tym, że funkcjonując jak swego
rodzaju nieformalna instytucja sztuki, organizowałeś działania
licznego grona artystów i artystek. Można powiedzieć, że była to
„organizacja-jako-sztuka”.
M. Polak: Tak, przykładem może być projekt MPK Międzyludzka Przestrzeń Komunikacji, realizowany przy współpracy z Łukaszem Ogórkiem. Projekt polegał na tym, że kolejni artyści wymyślali optymistyczne hasła, które były naklejane w postaci wielkoformatowych wydruków na tramwajach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
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w Łodzi. Samo przekonanie MPK zajęło mi prawie rok i wymagało licznych spotkań, rozmów, interwencji. Głównym problem było to, że nie
wiedzieliśmy, jakie dokładnie hasła mają pojawić się na tramwajach.
Idea projektu zakładała, że każdy artysta wyznacza kolejnego, a ten
dopiero wtedy wymyśla i proponuje swoje hasło. A zatem, ja znałem
swoje hasło, Łukasz Ogórek swoje, ale co będzie dalej, jakie hasła zaproponują kolejni artyści — tego nie byliśmy pewni.
Najśmieszniejsze było to, że pracownicy MPK bali się wszystkiego, ich zdaniem właściwie każde hasło można było interpretować
przeciwko nim. Moje hasło, „Naprzód”, mogło wywoływać złość wśród
czekających na tramwaj pasażerów, hasło „1+1=3” duetu Robosexi,
którego członkowie spodziewali się potomstwa, mogło deprawować
dzieci jadące na lekcję matematyki itd. Te hasła oddziaływały w różny
sposób, w zależności od kontekstu, którego często nie sposób było
przewidzieć. Tramwaj z hasłem Łukasza Ogórka „Rzeczywistość nie
istnieje” kursował w czasie ataku zimy i paraliżu komunikacyjnego, podobnie tramwaj z hasłem Agnieszki Chojnackiej „Im bliżej tym dalej”.
Oczywiście, było to z korzyścią dla projektu, ale dla pań z marketingu
MPK liczyło się tylko to, czy ktoś nie poczuje się takim hasłem dotknięty. Łącznie z działaniami organizacyjnymi projekt trwał piętnaście miesięcy, trzeba było mnóstwo się natrudzić, aby go zrealizować, ale było
warto. Sprawy organizacyjne wziąłem na siebie, artyści mieli tylko proponować swoje hasła i sfotografować się z tramwajem.
Aktualnie, trochę w tle innych działań, realizuję projekt wWystawach — cykl aranżacji witryn sklepowych, wykonanych przez artystów przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Jednym z głównych problemów
naszego miasta jest brak dbałości o estetykę przestrzeni publicznej —
nie ma przepisów regulujących normy estetyczne i każdy najemca
może dać wyraz własnej „kreatywności” lub obojętności. Niestety, ten
problem dotyczy także wizytówki naszego miasta, czyli ulicy Piotrkowskiej. Do niedawna istniał zawód dekoratora wystaw. Po II wojnie światowej nawet Władysław Strzemiński pracował jako dekorator wystaw
w sklepach Miejskiego Handlu Detalicznego. Nawiązując do tej sytuacji,
zaprosiłem łódzkich artystów do zaaranżowania witryn sklepów przy
ulicy Piotrkowskiej. Naszym celem jest zmiana jej wizerunku i pokazanie, w jaki sposób prostymi środkami można wpłynąć na jej estetykę.
Liczymy na to, że nasz projekt będzie bodźcem dla innych właścicieli
sklepów, kupców i restauratorów do zmiany wizerunku prowadzonych
przez nich lokali.
Tych „organizacyjnych” projektów było więcej. W ramach cyklu
akcji Miej Miejsce również zapraszaliśmy do współpracy artystów
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wizualnych czy muzyków. Przykładem może być akcja Gramurek, zorganizowana w obronie słynnego murka przy Placu Komuny Paryskiej
w Łodzi, miejsce spotkań i nieformalnych imprez pod gołym niebem.
Władze miasta chciały go usunąć i zbudować tam wielopoziomowy
parking. Głównym elementem naszej akcji był koncert, na który przyszły tłumy. Zagrały gwiazdy łódzkiej sceny muzycznej, jak i nieznani,
tajemniczy wykonawcy, którzy porwali publikę...
Zwykle robię wiele takich „organizacyjnych” rzeczy na raz, ale
teraz chciałbym się skupić na dwóch, które są dla mnie najważniejsze:
na portalu Miej Miejsce, który uruchomiłem jesienią 2013 roku, oraz
na Galerii Czynnej, którą prowadzę wspólnie z Łukaszem Ogórkiem
i z Tobą.
T. Załuski: Wspomniałeś też wcześniej o projekcie Lipowa odNowa.
Kiedy on się rozpoczął i na czym polegał?
M. Polak: Wszystko zaczęło się chyba jeszcze w 2007 roku, od jednej
z pierwszych akcji GPO. Pewnej nocy, w ramach „czynu społecznego”, skopaliśmy nieużytki znajdujące się przy Alei Kościuszki i zasialiśmy trawę. Przez przypadek — bo nie było to działanie świadome
i celowe — wybraliśmy miejsce znajdujące się pod oknem ówczesnego
wiceprezydenta Karola Chądzyńskiego, odpowiadającego za zieleń
miejską. I przez to nasze działanie zostało odczytane jako akt polityczny. Jakiś czas przed tą akcją szukałem w okolicy zaniedbanych
trawników i trafiłem na plac na rogu ulic Lipowej i Andrzeja, na którym
były ruiny, szczątki placu zabaw. Wyglądało to tragicznie, same kikuty
po huśtawkach. Pomyślałem, że warto zrobić coś z tym miejscem. Najpierw był piknik, zorganizowany w październiku 2008 roku na jednym
z podwórek przy Lipowej. Tam, gdzie znajdował się ten plac zabaw,
nie mogliśmy go zorganizować. I tak, od jednego pikniku, wszystko się
zaczęło.
T. Załuski: A dlaczego piknik nie mógł się odbyć na tym placu
zabaw?
M. Polak: Chodziło o kwestie własności — okazało się, że ten placyk
ma nieuregulowany status prawny. Dlatego zresztą do tej pory wygląda
tak samo beznadziejnie, jak wtedy, gdy się na niego natknąłem. Gdy
napisałem na ten temat post na forum „Gazety Wyborczej”, którego
GPO używała do sygnalizowania i komentowania różnych problemów,
związanych z miastem, zareagował Urząd i wysłano pracowników,
którzy usunęli te kikuty po huśtawkach. Piknik zorganizowaliśmy więc,
jak mówiłem, na jednym z podwórek przy Lipowej, pod numerem 44.
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Wernisaż wystawy Marii Apoleiki Hurt w Galerii Czynnej, Łódź, 2014
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii

Otwiera się ono na inny placyk i później przez dobrych kilka lat służyło
nam za miejsce organizacji różnych działań: pikników, warsztatów,
turniejów itp.
T. Załuski: Jak mieszkańcy Lipowej reagowali na te wszystkie
działania? Czy od początku przychodzili i w nich uczestniczyli?
Jak ich w ogóle informowaliście i zapraszaliście?
M. Polak: Tak, przychodzili od samego początku. Mieliśmy umowę
z Michałem Różańskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 26,
mieszczącej się przy ulicy Pogonowskiego, w okolicy Lipowej, który
wpisywał dzieciom do dzienniczków informacje o pikniku. Naklejaliśmy też ogłoszenia na witrynach okolicznych sklepów, a w dzień
imprezy rozdawaliśmy ulotki i informowaliśmy o niej przez megafon.
To wszystko się sprawdzało, ludzie przychodzili — choć większość
osób, które informowaliśmy o pikniku, nie chciała uwierzyć, że chodzi
o działanie społeczne. Myśleli, że to jakaś kampania reklamowa...
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Mieszkańcy reagowali z entuzjazmem, tym bardziej że zarówno
wtedy, jak i obecnie w okolicy nie było miejsca, gdzie dzieci i młodzież
mogłyby spędzać czas. Gdy więc organizowaliśmy pikniki, koncerty,
warsztaty, gry czy zabawy, okoliczne dzieciaki z chęcią przychodziły
i brały w nich udział.
Później postanowiłem zmienić formułę i zaczęliśmy współpracować z okolicznymi szkołami oraz świetlicami środowiskowymi. Te
akcje były już skierowane do ściśle określonych grup. Przeprowadziliśmy mnóstwo warsztatów w okolicznych szkołach, ale też włączaliśmy
się w akcje inicjowane przez te szkoły, na przykład — wzięliśmy udział
w Szkolnym Festiwalu Mediów, zorganizowanym przez Publiczne
Gimnazjum nr 27, mieszczące się przy ulicy Pogonowskiego. Stwierdziliśmy też, że skoro nie ma miejsca, w którym młodzież mogłaby się
spotykać i spędzać czas, to spróbujemy doprowadzić do jego powstania. Podczas pierwszego pikniku współpracująca z nami Małgorzata Hanzl, architekt z Politechniki Łódzkiej, wykonała ogólną makietę
takiego placu zabaw. Uznaliśmy, że plac przy Lipowej 44 będzie idealnym miejscem do jego wybudowania. Najpierw była więc ta ogólna
makieta. Potem zrobiliśmy konkurs, w którym dzieci z okolicy decydowały, jakie sprzęty do zabaw powinny znaleźć się na placu i gdzie dokładnie je umieścić. Jeszcze później na Politechnice Łódzkiej zorganizowano konkurs dla studentów na projekt takiego placu zabaw, zgodnego ze szczegółowymi wskazówkami dzieci. Co najważniejsze, udało
nam się pozyskać pieniądze na realizację zwycięskiego projektu. Niestety, okazało się, że w tym czasie ktoś zgłosił roszczenia majątkowe
do działki, na której mieliśmy go zrealizować — akurat po wszystkich
naszych staraniach, akcjach, rozstrzygnięciach...
Kolejnym etapem było szukanie innego miejsca, gdzie można
by doprowadzić do powstania placu zabaw. Byłem mocno zdeterminowany i przez całe wakacje jeździłem rowerem po okolicy i spisywałem adresy potencjalnych miejsc, aby potem sprawdzać ich dostępność. Wybraliśmy pusty skwerek na rogu ulic Lipowej i 6 Sierpnia, ale
i tam się nie udało, zresztą z tego samego powodu... Myślę, że jest to
wielki problem Łodzi i pewnie nie tylko Łodzi — niewyjaśniony status
prawny wielu gruntów i posesji.
T. Załuski: W ramach projektu Lipowa odNowa współpracowałeś
też z Fundacją Urban Forms, która zaczęła tworzyć murale na ścianach łódzkich kamienic i bloków. Jak doszło do tej współpracy?
M. Polak: Tak, dwa pierwsze murale Urban Forms zostały zrealizowane w ramach mojej akcji. Nie pamiętam dokładnie, jak doszło do tej
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współpracy. Wcześniej z Kasią Jasińską robiłem inną akcję, Ratujmy
Łódzkie Murale, mającą na celu ochronę i popularyzację dziedzictwa
PRL-owskich murali, wciąż nieźle zachowanych na ścianach łódzkich
kamienic i bloków. Teresa Latuszewska-Syrda z Fundacji Urban Forms
organizowała, z kolei, Festiwal Graffiti Outline, mieliśmy więc wspólne
tematy i się znaliśmy. Wspólnie pozyskaliśmy środki finansowe od
Akademii Orange i mogliśmy zrealizować większy projekt malowania
murali. W nawiązaniu do mojej akcji, nazwaliśmy go Lipowa Reaktywacja. Realizacji murali towarzyszył cały szereg akcji, warsztatów i zajęć,
przygotowanych wspólnie z różnymi placówkami, znajdującymi się
w okolicy. Odbyły się między innymi warsztaty z grupą Moomoo Architects, wycieczka dla dzieci do SeMaFora i kolejny piknik — początkowo, z powodu złej pogody, chcieliśmy go odwołać i przełożyć na inny
termin, ale pod naciskiem zebranych dzieci zdecydowaliśmy się zrobić
go w bramie jednej z kamienic...
T. Załuski: Co jeszcze się działo w ramach projektu Lipowa
odNowa?
M. Polak: Zaprosiliśmy rugbistów Budowlanych, powstał też „nieformalny” mural na boisku przy Szkole Podstawowej nr 26, autorstwa
Gregora Gonsiora i Krika. Odbyło się to na zasadzie koleżeńskiej przysługi — kolega zadzwonił do mnie i spytał o miejsce na mural, a ja zadzwoniłem do dyrektora tej szkoły i zapytałem, czy wyraziłby zgodę
na namalowanie u siebie takiego muralu. Była też Zielona Lipowa,
akcja, w trakcie której postanowiliśmy zazielenić jeden z trawników,
a w ramach „kampanii PR-owej” rozdawaliśmy rośliny w doniczkach,
prosząc, aby ludzie ustawiali je przed sklepami. Zorganizowaliśmy
warsztaty teatralne w Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Gdańskiej 150. Wspólnie z Muzeum Sztuki
w ramach akcji ms3 Re:akcja zrealizowałem projekt Sąsiedzi. Zaprosiłem wówczas kilku artystów, którzy realizowali działania z różnymi
grupami społecznymi: Adam Klimczak i Jerzy Grzegorski z Galerii
Wschodniej ze świetlicami środowiskowymi, Andrzej Chętko z młodzieżą licealną, Łukasz Ogórek z seniorami, a grupa Masmix z dzieciakami „z ulicy”.
T. Załuski: Dochodzimy wreszcie do pomysłu zbudowania
ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 26 przy ulicy
Pogonowskiego. Projekt jego budowy został zgłoszony do budżetu
obywatelskiego Łodzi w 2013 roku, okazał się być jednym z projektów zwycięskich i zostanie zrealizowany.
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M. Polak: Myślę, że będzie to puenta wieloletnich działań w okolicach
Lipowej. Ich celem było właśnie doprowadzenie do budowy takiego
miejsca jak to boisko.
T. Załuski: Czyj to był pomysł, żeby zgłosić projekt jego budowy
do budżetu obywatelskiego?
M. Polak: Sam pomysł wyszedł od dyrektora szkoły Michała Różańskiego. Trzeba jednak powiedzieć, że walka o powstanie tego boiska
zaczęła się tak naprawdę kilka lat wcześniej i brało w niej udział wiele
osób. Warto, na przykład, podkreślić zaangażowanie ówczesnej
radnej, a obecnej wiceprezydent Łodzi Agnieszki Nowak. Doprowadziła ona do tego, że parcela, na której ma powstać boisko, wcześniej po części należąca do skarbu państwa, w całości przeszła na
własność Miasta Łódź. Było to niezbędne, aby w ogóle można było
myśleć o zbudowaniu tam boiska. A zatem, choć pomysł wyszedł
od dyrektora szkoły, to my sami nieformalne starania o zbudowanie
takiego ogólnodostępnego boiska zaczęliśmy dużo wcześniej. Bez rezultatu, bo z nieznanych powodów miasto wolało wybudować boisko
przy pobliskim I Liceum Ogólnokształcącym, zamykane i dostępne
tylko dla uczniów tej szkoły. To był błąd — sądzę, że w sytuacji, gdy
w okolicy nie ma żadnego ogólnodostępnego boiska, nowoczesnego
i dobrze wyposażonego, najpierw należało zbudować takie właśnie
otwarte boisko dla wszystkich, a nie zamknięty obiekt dla nielicznych.
T. Załuski: Czy to dyrektor Różański napisał wniosek zgłaszający
projekt do budżetu obywatelskiego?
M. Polak: Nie, jako urzędnik nie mógł tego zrobić, poza tym jest zameldowany poza Łodzią, a wnioski do budżetu obywatelskiego
mogą formalnie zgłaszać tylko łodzianie. On zatem zgłosił pomysł, ja
zająłem się kampanią promującą projekt, ale do pracy przy projekcie
zgłosiło się wiele innych osób, mieszkających w okolicy, głównie rodziców dzieci, które chodzą do tej szkoły. Po naszych działaniach na
Lipowej, a także przedsięwzięciach realizowanych na terenie samej
szkoły — między innymi organizowaliśmy tam z Teatrem Chorea Dni
Herberta — pojawiło się sporo inicjatyw innych osób. Należy do nich
Fundacja Społecznie Zaangażowani, której członkowie przygotowali
w ramach akcji Lipowa Reaktywacja piknik na starym boisku szkolnym, a potem, współpracując z Fundacją Urban Forms, rozpoczęli na
tym samym boisku cykliczną imprezę Czerwcówka Poleska. W samo
pisanie wniosku oraz kampanię mocno zaangażowali się Szymon
Iwanowski i Agnieszka Reiske z Fundacji Społecznie Zaangażowani
oraz Maciej Urbański, prowadzący bloga starepolesie.blox.pl.
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T. Załuski: A Ty prowadziłeś kampanię promocyjną na Placu
Barlickiego?
M. Polak: Właściwie to wszyscy ją prowadziliśmy. Zastanawialiśmy
się, co należy zrobić, aby na nasz projekt zagłosowało jak najwięcej osób i Szkoła Podstawowa nr 26 dostała boisko. Działał cały
„komitet”, który zebrał się wokół projektu. W zbieranie podpisów zaangażowani byli między innymi kibice ŁKS -u — zdaje mi się, że szef
klubu kibica ŁKS -u jest absolwentem tej szkoły. Poza nim w komitecie byli sami widzewiacy... W pobliskim kościele informacje o naszym
projekcie jako propozycje do budżetu obywatelskiego były podawane w ramach ogłoszeń duszpasterskich. Oprócz tego, robiliśmy
takie prozaiczne rzeczy, jak rozdawanie na ulicach kalendarzyków
reklamujących projekt. Kioskarze na Placu Barlickiego zgodzili się
wkładać te kalendarzyki do sprzedawanych gazet i w ten sposób
mieliśmy zapewniony dodatkowy kolportaż. Mieliśmy też ulotki,
banery, stronę na Facebooku, a także stoisko na Placu Barlickiego.
Przede wszystkim jednak opracowaliśmy dobrą strategię. Pozwalała
nie tylko skutecznie prowadzić kampanię, ale też zebrać dużą liczbę
głosów. Nie będę jednak zdradzał, o co chodziło, niech to pozostanie
tajemnicą.
T. Załuski: Przed Manufakturą widziałem grupę osób, agitujących
za innym projektem. Byli wyposażeni w komputer, dzięki czemu
można było od razu zagłosować na ich projekt przez internet. Czy
też mieliście do dyspozycji komputer?
M. Polak: Mieliśmy, choć pojawiły się głosy, że takie działanie jest
nieetyczne, bo można głosować ogółem na pięć projektów, a my
namawiamy do głosowania tylko na jeden. Zarzucano nam więc, że
ludzie, którzy zagłosowali na targowisku wyłącznie na nasz projekt,
nie mogli już wybrać tych czterech pozostałych — głosowania nie
można było rozbić „na raty”, wszystkie wybrane projekty trzeba było
wskazać za jednym razem. Informowaliśmy wszystkich o tej możliwości, ale... ludzie przyjeżdżali tam robić zakupy i najczęściej nie
wiedzieli, o co chodzi, w ogóle nie słyszeli o budżecie obywatelskim.
A my nie mogliśmy przecież reklamować innych, konkurencyjnych
projektów. Moim zdaniem, bardziej nieetyczne było to, że w rejonie,
w którym mieszka czterdzieści tysięcy mieszkańców, przez tyle lat
nie zbudowano ani jednego nowego, ogólnodostępnego boiska.
T. Załuski: No dobrze, udało się, projekt przeszedł w głosowaniu,
boisko będzie zbudowane. Ale sprawienie, by tak się stało, zajęło
wiele lat. A to tylko jedno z boisk i innych rzeczy, które powinny
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być załatwione, i to z urzędu, systemowo. Ani Tobie, ani innym
aktywistom nie starczy czasu, energii i po prostu życia na to, aby
w ten sposób walczyć po kolei o wszystkie potrzebne rzeczy...
M. Polak: Tak, z jednej strony cieszymy się, że mamy ten budżet obywatelski, z drugiej strony — wiele ze zgłoszonych projektów zakłada
zrobienie czegoś, co należy do obowiązków władz miasta. Wolałbym,
żeby projekty te dotyczyły dodatkowych rzeczy wymyślanych przez
mieszkańców, a nie były wyręczaniem władz. Boiska, place zabaw,
huśtawki czy nawet ławki — to wszystko jest niezbędne, jeśli miasto
ma się rozwijać, i to władze miasta powinny zadbać o tego typu urządzenia.
T. Załuski: Być może urzędy robiłyby to, co do nich należy, gdyby
zatrudnić w nich aktywistów społecznych. Co sądzisz o tym
pomyśle?
M. Polak: To jest problem na osobną, dłuższą dyskusję. GPO rozpadła
się dlatego, że w Urzędzie Miasta Łodzi zaczęto się nas bać i wiceprezydent Tomaszewski, chcąc nas spacyfikować, zaproponował, byśmy
wszyscy zaczęli tam pracować. Kilku kolegów skusiło się, ale szybko
zrezygnowało. Zresztą społeczników — podejmujących pracę w urzędzie z nadzieją na możliwość dokonania realnej zmiany, ale później
rezygnujących z powodu niemocy i rozczarowania — było w Łodzi
więcej. Jeżeli nawet z poziomu urzędu nie można niczego tak naprawdę zmienić, to czuję się tym bardziej wobec tego wszystkiego bezsilny.
Wolę realizować proste gesty i działać w niewielkiej, nawet jednostkowej sprawie — w trakcie realizacji projektu Sąsiedzi jedna z opiekunek wspomniała o bardzo zdolnej dziewczynie z pogotowia opiekuńczego. Szybko podjęliśmy decyzję, że trzeba jej pomóc — Jerzy Grzegorski zdołał ją skutecznie przygotować do egzaminów wstępnych, do
liceum plastycznego.
T. Załuski: Powiedziałeś, że powstanie boiska będzie puentą
projektu Lipowa odNowa. Czy oznacza to, że jest on już zakończony i zamknięty?
M. Polak: Nie, jest i będzie kontynuowany w zmienionej formule.
Od pewnego czasu wolę angażować się we współpracę ze szkołami
i swoje projekty artystyczno-społeczne realizuję w placówkach, które
mieszczą się w okolicach Lipowej. Właśnie zaczynam kolejny duży
projekt. Chcę wykorzystać to, że znam wielu dobrych i uznanych artystów. Z dzieciakami ze świetlicy środowiskowej, która znajduje się
praktycznie naprzeciwko Manufaktury i ms2 będziemy pisać listy do
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artystów, prosząc ich o przesłanie instrukcji stworzenia dzieł sztuki,
a później w oparciu o przesłane wskazówki będziemy wykonywać te
dzieła.
T. Załuski: Skąd ta zmiana? Dlaczego szkoły i świetlice środowiskowe są teraz lepszymi miejscami do realizacji projektów niż ulica,
podwórko czy plac?
M. Polak: Tam są adresaci moich działań, jest tam wiele zdolnych i kreatywnych dzieciaków, no i ludzie, którzy prowadzą te placówki mają
otwarte umysły, więc łatwo nam się współpracuje. Szkoły czy świetlice środowiskowe pozwalają na bardziej systematyczną współpracę
z tą samą grupą osób. Na ulicy można zrobić piknik czy jednorazowe
warsztaty, natomiast cykliczne zajęcia najlepiej realizować w instytucjach i pod opieką wychowawców. Dzieciaki są zdolne, jednak bywają
trudne do okiełznania.
T. Załuski: Jakie są szanse na dalszy rozwój działań społeczno-artystycznych w Łodzi?
M. Polak: Łódź to miasto idealne dla wszelkich inicjatyw tego typu —
posłużę się banałem: „trzeba tylko chcieć”. Problemów z ich organizacją jest jednak mnóstwo, przeszkodami są przede wszystkim mentalność urzędników i polityków oraz brak funduszy.
T. Załuski: A mentalność samych artystów? Czy ona również
może być taką przeszkodą?
M. Polak: Trudno mi się wypowiadać na ten temat. Spotkałem się
jednak z opinią, że nie ma zbyt wielu artystów, którzy podejmowaliby
się działań o charakterze społecznym. Ilu jest ich w Łodzi? Miasto jest,
jak powiedziałem, idealnym obszarem dla takich działań, ale przez
długi czas nie widać było zbyt wielu osób, które mogłyby i chciałyby
się w nie angażować. Takie czasy — ludzie nie mieli na to czasu ani
ochoty. Ci zaś, którzy może i chcieliby to zrobić, nie wiedzieli chyba,
jak się do tego zabrać.
W ostatnim czasie wiele osób zmieniło swoją optykę, nie chcą,
po prostu, pokazywać swoich prac w czterech ścianach galerii, ale
działać jednocześnie artystycznie i społecznie. Nie wiem, czy jest to
kwestia mody, ja sam podejmowałem tego typu działania „zanim to
się stało modne”. Łatwo jest jednak przygotować jeden piknik — wiele
osób realizuje takie pojedyncze projekty w przestrzeni publicznej.
O wiele trudniej jest realizować długotrwały projekt społeczny.
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Trzeba się skonfrontować z całym szeregiem przeszkód i wiedzieć, jak
je pokonać. Istnieje teraz coś w rodzaju mody na działania społeczne,
stymulowanej przez granty, stypendia i konkursy, które wymuszają
podejmowanie tego rodzaju działań i rodzą takie patologie, jak pisanie
projektów tylko po to, aby wyciągnąć pieniądze z kasy miejskiej lub
ministerialnej. Dziewięćdziesiąt procent moich projektów było organizowanych praktycznie bez żadnych pieniędzy. To, na co inni potrzebują dziesięć tysięcy, robiłem za stówę. Daje to niezależność i uczy
pewnych zachowań. Nie czekam na zaproszenie na wystawę czy festiwal, ale robię to, co chcę i kiedy chcę. Plusem takich oddolnych,
samodzielnych działań jest bowiem brak z góry wyznaczonych ram
czasowych — mogę je realizować w dogodnym dla siebie terminie.
Często są to jednak projekty czasochłonne i muszę je godzić z zarobkową pracą zawodową. Niektóre muszą więc zaczekać. Czasami zapisuję pomysły działań, które przychodzą mi do głowy w reakcji na to,
co się dzieje wokół mnie. Zebrało się tego sporo — mam już naszkicowanych kilkanaście projektów artystycznych i społecznych. Aby
je wszystkie zrealizować, potrzebowałbym jakiejś dużej instytucji,
mnóstwo kasy i ludzi do współpracy...
T. Załuski: Przy tym wszystkim istotne są też same cele działań
artystyczno-społecznych, prawda? Jeśli ktoś, kto się ich podejmuje, stawia sobie cel czysto artystyczny i dąży jedynie do tego, aby
coś nowego i ciekawego wydarzyło się w polu sztuki, to najczęściej w ogóle nie będzie się przejmował tym, czy doszło do jakiejś
zmiany społecznej, ani tym, jaki tak naprawdę miała ona charakter. Natomiast artysta, który jednocześnie stawia sobie konkretne
cele społeczne, będzie w miarę możliwości dążył do ich realizacji,
a skuteczność i wartość swoich działań oceniał w zależności od
tego, na ile uda mu się cele te osiągnąć.
M. Polak: Te konkrety są ważne, ale jeszcze raz powtórzę: ważniejsze
są takie nieuchwytne rzeczy, jak zmiana świadomości społecznej.
Chodzi o to, aby ludzie zaczęli dostrzegać pewne problemy i powstanowiła pewna masa krytyczna. Wówczas miasto będzie musiało się
zmienić — i to całe, a nie tylko we fragmentach.
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Program Ekologie Miejskie służy badaniu środowiska współczesnej instytucji kultury poprzez przyglądanie się krajobrazowi wizualnemu, dźwiękowemu, performatywnemu Łodzi
oraz zawiązywanie innych relacji z mieszkańcami, przede
wszystkim z publicznością nie-muzealną. Ekologie poddają refleksji politykę estetyki, która prowadzona jest zarówno przez pojedyncze osoby, jak i przez instytucje prywatne oraz publiczne, w tym władze miasta. Ten długofalowy
program edukacyjny przyjmuje różne formy, w zależności
od tematu i stanu wiedzy. Kolejne projekty mają się nawzajem nawarstwiać i uzupełniać, tak by stworzyć bazę do dalszych działań.
Gromadzenie wiedzy o Łodzi prowadzone jest z określonej perspektywy: narodowej i regionalnej instytucji kultury, która zobligowana jest do pełnienia określonej misji —
badania i udostępniania polskiej i międzynarodowej sztuki
nowoczesnej oraz współczesnej. Muzeum podlega globalnej
polityce zarządzania kulturą, jednocześnie zakorzenione
jest w konkretnym miejscu — w poprzemysłowym mieście,
w kontekście którego interpretuje się realizowane przez tę
instytucję zadania. Program Ekologie bada więc, jak w takiej sytuacji muzeum może wpływać na swoje bezpośrednie środowisko, a jednocześnie uczyć się od niego. Jakie
są możliwości i granice zabierania głosu przez instytucję,
jaką jest muzeum, w sprawach niezwiązanych bezpośrednio ze sztuką? Jak może wyglądać współpraca z twórcami kultury i ekspertami od życia w mieście?01. W jaki sposób komunikować odbiorcom praktyki artystyczne, dla których z różnych powodów nie ma miejsca w przestrzeniach
instytucjonalnych?02.
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01.
Posługuję się terminem „ekspert”
w nawiązaniu do terminologii grupy
teatralnej Rimini Protokoll, której
członkowie pracują na scenie nie z aktorami, lecz z „ekspertami od własnego życia”. „Eksperci, jak przekonuje
Jens Roselt, znajdują się na scenie
jako konkretne osoby, a jednocześnie
odgrywają siebie samych. Nie oglądamy kopii rzeczywistości, lecz jesteśmy
świadkami jej wtargnięcia do
teatru” — M. Dreysse, F. Malzacher,
Przedmowa do książki „Rimini Protokoll. Na tropie codzienności”, Korporacja Ha!art, Kraków 2011 [online], http://
www.ha.art.pl/prezentacje/27-proza
/2486-m-dreysse-f-malzacherprzedmowa-do-ksiazki-riminiprotokoll-na-tropie-codziennosci.
html [dostęp: 30.09.2013].
02.
Jedną z prób podjęcia tego tematu był projekt Pawła Kowzana Co się
stało z moją głową?, realizowany w Bibliotece Muzeum Sztuki. Artysta został zaproszony do współpracy w ramach wystawy Oczy szukają głowy
do zamieszkania (kuratorki: Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda, Joanna
Sokołowska, Magdalena Ziółkowska).
Była ona dedykowana 80. rocznicy
otwarcia Międzynarodowej Kolekcji
Sztuki Nowoczesnej, a nawiązywała
do awangardowej wspólnoty artystów
z grupy „a.r.”, którzy powołali do życia pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie publicznych kolekcji
sztuki awangardowej. W obecnych
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Jednym z najważniejszych elementów — kształtujących tożsamość Muzeum Sztuki — jest fakt utworzenia
Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, dzięki nieformalnym kontaktom
ponadnarodowej wspólnoty artystów z grupy „a.r.”, udało się
zebrać ponad sto prac reprezentujących najbardziej aktualne tendencje w ówczesnej sztuce. Całość kolekcji udostępniono publiczności w 1931 roku. Wierność temu wydarzeniu
każe pamiętać o awangardowym kolektywizmie i potencjale
daru, a przede wszystkim o społecznej roli sztuki. Rozumiana
w tym duchu twórczość — także ta poddana instytucjonalnej dyscyplinie — jest „formą myślenia”, która często stawia
opór presji komunikatywności (rozumianej jako nadprodukcja informacji, a nie kształtowanie wiedzy). Jest także narzędziem emancypacji, wyzwolenia z logiki kapitalistycznej
efektywności.
Ekologie Miejskie — jako nowy program muzeum —
miały wykorzystywać ten potencjał do mediowania relacji
między instytucją i jej otoczeniem, a przez to prowokować
do refleksji nad samą instytucją i, być może, zmiany sposobu jej działania. Pojęcie „ekologii”, zaczerpnięte z pism Félixa
Guattariego, dotyczy nie tylko kwestii środowiskowych, ale
także społecznych i mentalnych03. W ujęciu francuskiego filozofa, myślenie ekologiczne krytykuje brak równowagi w różnych wymiarach życia, także w kontekście ekonomicznej
(nierówności), która dla Guattariego jest „pasożytowaniem”.
Wypunktowuje on także negatywne skutki ideologii produktywności i kultur eksperckich, które odpowiedzialne są za
depolityzację wielu sfer życia społecznego. Zapraszając do
współpracy indywidualne osoby i instytucje o różnym profilu oraz sposobie działania, chcemy wspierać postawy podważające nie tylko autonomiczność wiedzy kształtowanej
w poszczególnych polach, ale także takie, które kreują nowe
sposoby współpracy międzydyscyplinarnej04.
Muzea nadal współtworzą kanony i legitymizują działania artystyczne, a robiąc to, zarysowują granicę inkluzywności
instytucji oraz widzialność określonych zjawisk. Postrzegane
są jako miejsca wymagające odpowiedniego kapitału kulturowego i dlatego, pomimo dostępności ekonomicznej, nie mają
masowej publiczności05. Sztuka nowoczesna i współczesna
interesuje część klasy średniej i wyższej, natomiast dla wielu
osób, szczególnie z klas niższych, właściwie nie istnieje. Wydaje
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warunkach powtórzenie tego gestu
jest niemożliwe ze względu na formalne regulacje, dotyczące sposobu organizacji pracy w instytucjach kultury.
Paweł Kowzan zaprosił do współpracy
artystów, którzy zgodzili się na pokazanie, a czasem podarowanie swoich
dzieł odbiorcom projektu (do których
zaliczali się przede wszystkim użytkownicy biblioteki). Dzięki temu, muzeum, zazwyczaj funkcjonujące poza
najbardziej aktualnym i żywym obiegiem praktyk twórczych, zostało na
kilka tygodni włączone w taki właśnie
obieg.

03.
F. Guattari, Three ecologies (fragment), przeł. Ch. Turner, „New Formations” 1989, nr 8 [online], http://www.
amielandmelburn.org.uk/collections/
newformations/08_131.pdf [dostęp:
30.09.2013]. Pierwsze wydanie książki: Les trois écologies, Editions Galilée,
Paryż 1989.

04.
B. Holmes, Extradisciplinary Investigations. Towards a New Critique of Institutions, „Transversal” 2007 [online],
http://eipcp.net/transversal/0106/
holmes/en/#_ftn3 [dostęp: 10.10.2013].

05.
W większości muzeów w Polsce jeden
dzień w tygodniu jest bezpłatny, bezpłatne są także wernisaże i większość
wydarzeń towarzyszących. Same bilety
są stosunkowo niedrogie w porównaniu
z cenami biletów do kina lub do teatru.
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nam się, że instytucja kultury może prowadzić komunikację
z tymi grupami na innych poziomach i za pomocą innych narzędzi niż tradycyjne praktyki wystawiennicze. Chcemy, by
Ekologie opierały się na działaniach subtelnych, niedominujących nad dynamiką danej przestrzeni — naszą rolą jest stawianie diagnoz oraz działania partnerskie i wspierające, które
zajmują się specyfiką miejskiego krajobrazu.
Jednym z powodów powstania Ekologii Miejskich
był remont ms1, budynku Muzeum Sztuki przy ulicy Więckowskiego, który został zamknięty na okres dwóch lat (2011–
2013). Potraktowaliśmy to jako idealną okazję, by rozpocząć
realizację programu odbywającego się poza murami instytucji. Przede wszystkim jednak ta nowa sytuacja wymagała
nowych formatów działania, innych niż wystawa, konferencja, publikacja czy chociażby powołanie grupy roboczej, dedykowanej określonemu tematowi. Ze względu na to, że środowisko instytucji kultury kształtują różne siły: indywidualne
i grupowe, oficjalne i nieoficjalne, incydentalne i długofalowe,
a one z kolei animowane są zarówno przez pracowników muzeum, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Kultury, ale także
samych Łodzian, kompetencje pozwalające na uczestnictwo
w Ekologiach mają potencjalnie wszyscy uczestnicy przestrzeni miejskich06.
Przy wyborze projektów tworzących program, kluczowe są te propozycje artystyczne, które pozwalają na inne doświadczanie miasta. Większość ludzi porusza się wyznaczonymi ścieżkami, które związane są z pracą i innymi obowiązkami: „wystarczy otworzyć oczy, by zrozumieć życie codzienne
człowieka, który biegnie ze swojego domu na bliski lub odległy
dworzec, do zatłoczonego metra, do biura czy fabryki, żeby
wieczorem wrócić tą samą drogą, przyjść do domu, by odzyskać siły, by zacząć od nowa następnego dnia”07. Ekologie
Miejskie mają więc studiować środowisko miejskie poprzez
obserwację zachowań jednostek oraz umożliwiać krytykę
hegemonicznych reprezentacji poprzez uświadamianie wpływów określonych grup interesów na rzeczywistość miejską08.
Identyfikacja wizualna programu miała mapować te obszary kultury wizualnej, które pozostają poza obszarem działań
muzeum, a są istotnym elementem środowiska miejskiego —
nie tylko zresztą w Łodzi. Została oparta na łódzkim typopolo,
czyli fenomenie amatorskiego projektowania, którego celem
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06.
Tomasz Majewski nazwał to „etycznym
stosunkiem do miejsca”, zob.
T. Majewski, Kultura dobrej przestrzeni albo sztuka (prze)trwania miasta
[online], http://www.kongres-kultury.
pl/arttag-partycypacja/art-tomasz_
majewski_kultura_dobrej_przestrzeni
_albo_sztuka_przetrwania_miasta.
html [dostęp: 30.09.2013].

07.
H. Lefebvre, Prawo do miasta, przeł.
E. Majewska, współpraca Ł. Stanek, „Praktyka Teoretyczna” 2012, nr 5
[online], http://www.praktykateore
tyczna.pl/PT_nr5_2012_Logika_sen
su/14.Lefebvre.pdf, s. 196 [dostęp:
30.09.2013]. Pierwsze wydanie: Le
Droit a la Ville, „L’Homme et la Societe”
1967, nr 6.

08.
Projekt Alicji Rogalskiej i Martina Clarke, zrealizowany w ramach Ekologii
Miejskich w 2011 roku, dotyczył bezpośrednio wizji miasta, przemysłów
kreatywnych i „fasadowego” myślenia: „Możemy sympatyzować z ludźmi,
którzy narzekają na psie kupy, brzydkie klatki schodowe, niechlujne ogrody albo opuszczone publiczne przestrzenie, ale pytanie, które w końcu
musi paść to: jakie przyczyny za tym
stoją? Zazwyczaj, odpowiedź tkwi głębiej niż wskazywałaby na to estetyka — brak ducha wspólnoty, alkoholizm, bieda etc. Jeżeli nie znajdzie się
odpowiedzi na te problemy, wszystkie
zmiany będą jedynie kosmetyczne
i tymczasowe. Nie zapominajmy jednak o tym, że dziś to nie klasa średnia czy wyedukowani mieszczanie
kształtują wygląd naszych miast, ale
międzynarodowe korporacje, których
celem jest jedynie zysk. To jest największy problem” — FASADA/wywiad
z Alicją Rogalską i Martinem Clarke
[online], http://ekologiemiejskie.pl/
teksty/fasada-wywiad-z-alicjarogalska-i-martinem-clarke [dostęp: 30.09.2013].
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jest widzialność i niski koszt produkcji indywidualnych reklam.
To właśnie obecność takich elementów kształtuje środowisko
miejskie i mówi o istotnych zjawiskach, takich jak umiejętność
ekonomicznego przetwarzania dostępnych materiałów czy
indywidualny charakter projektów.
Badanie miasta nie mogłoby się odbywać bez współpracy z ekspertami z różnych dziedzin i organizacji pozarządowych, aktywistami oraz mieszkańcami. Były to osoby
w większości związane z Łodzią — te bowiem najlepiej znają
potrzeby mieszkańców i specyfikę miasta. Efektem wspólnych
działań mogły być warsztaty w świetlicy środowiskowej, koncert, performans, warsztaty, film, spacer, nagrania dźwiękowe,
czy wspólne zakładanie oraz pielęgnacja ogródków miejskich.
Jeżeli problem, którym chciał zająć się kolektyw, dotyczył zieleni miejskiej, angażowano inne narzędzia niż w przypadku
projektów dotyczących lokalnej produkcji i dystrybucji zdrowego żywienia. Wymiana wiedzy między uczestnikami mogła
realizować się przy okazji wspólnej budowy Żyjącej Maszyny —
ekosystemu roślin oczyszczających wodę09, nagrywania codziennych dźwięków miasta10, organizacji koncertu w nieużywanym kanale odpływowym w centrum Łodzi11 czy tańca inspirowanego dynamiką życia Księżego Młyna12. Te różne tematy i aktywności umożliwiały nam rozpoznanie, jakie kwestie są istotne dla danej wspólnoty, a w ten sposób wskazać
osobom zaproszonym do poszczególnych projektów materiał,
na którym mogły pracować. Na potencjał nieformalnych, oddolnych sposobów pracy z przestrzenią miejską, staraliśmy
się zwrócić uwagę, organizując turniej badmintona na byłym
boisku ŁKS -u przy ulicy Ogrodowej 30, notabene już wcześniej wykorzystywanym przez okolicznych mieszkańców jako
miejsce spotkań, spacerniak dla psów albo teren testowania
napędu samochodów13.
Ekologie miały wtapiać się w codzienność i pozostawać na marginesie widzialności, więc były skierowanie raczej
do niewielkich grup. Sposoby zdobywania nie-muzealnej publiczności były dyskutowane przy okazji każdego projektu.
Spektakl les gens d’Uterpan, traktujący miasto jako scenę, był
kierowany przede wszystkim do osób, które można spotkać
zazwyczaj w określonym miejscu, o ustalonej godzinie — rzemieślników, mieszkańców lokalizacji znajdujących się na trasie tancerzy14. Relacje, jakie tworzyły się między artystami
i publicznością, miały charakter bardzo osobisty; widzowie
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09.
A. Jach, Ł. Nowacki, Jak działa żyjąca
maszyna i dlaczego jest bardzo dobrym przykładem projektowania ekologicznego [online], http://ekologie
miejskie.pl/teksty/jak-dzialazyjaca-maszyna-i-dlaczego-jestbardzo-dobrym-przyklademprojektowania-ekologicznego
[dostęp: 30.09.2013].
10.
EKOLOGIE MIEJSKIE/Krzysztof
Topolski aka Arszyn/Słuchanie miasta
[online], http://msl.org.pl/pl/
wydarzenia/sluchanie-miasta
[dostęp: 30.09.2013].
11.
POD NAD — Plac Wolności/Kanał
„Dętka” [online], http://ekologiemiejskie.pl/projekty/pod-nad-placwolnosci-kanal-detka [dostęp:
30.09.2013].
12.
PRACOWNIA FIZYCZNA/SzaZa/ul.
Księży Młyn 9 [online], http://ekologie
miejskie.pl/projekty/pracowniafizyczna-szaza-ul-ksiezy-mlyn-9
[dostęp: 30.09.2013].
13.
BADMINTON/SOBOTA [online],
http://ekologiemiejskie.pl/projekty/
badminton-sobota [dostęp:
30.09.2013].
14.
A. Jach, K. Słoboda, Performans
jako lustro. Rozmowa z Franckiem
Apertetem/les gens d’Uterpan [online], http://ekologiemiejskie.pl/teksty/
performans-jako-lustro-rozmowaz-franckiem-apertetem-les-gensduterpan [dostęp: 30.09.2013].
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Działanie Pracowni Fizycznej i SzaZy na Księżym Młynie w Łodzi,
w ramach programu Ekologie Miejskie, 2011
(fot. Dawid Koniecki)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

mogli oglądać projekt tylko częściowo, doświadczać go fragmentarycznie, ponieważ ośmiu wykonawców symultanicznie
spacerowało po różnych, wyznaczonych przez choreografów
trasach (należy dodać, że les gens d’Uterpan nie pozwalają
robić filmowych dokumentacji swoich projektów).
W Ekologiach ważna jest więc nie tylko tematyka projektu, ale też sposób jego realizacji w konkretnym środowisku
przestrzennym i społecznym, obserwacja ewentualnej zmiany, jaką może tam wywołać, a także negocjacje z uczestnikami, którzy z kolei mogą podważać i zmieniać ustalone wcześniej parametry działania. Wszystkie inicjatywy (co opisujemy poniżej na przykładzie działań na skwerku przy ulicy
Wólczańskiej) były niejako automatycznie weryfikowane
przez mieszkańców Łodzi.
Ekologie są pomyślane w kontrze do wizji Łodzi jako
miasta przemysłów kreatywnych, idei Nowego Centrum
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Koncert muzyków prowadzonych przez Johna Grzinicha na Placu
Wolności w Łodzi, w ramach programu Ekologie Miejskie, 2012
(fot. Maciej Cholewiński)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

miasta oraz koncentracji uwagi władz na ulicy Piotrkowskiej15.
Realizowane są w miejscach, których nie uważa się za reprezentacyjne, a ich estetyka i sposób funkcjonowania nie odpowiada wizji nowoczesnego miasta. W Łodzi wyraźnie rzuca się
w oczy fakt, że dystrybucja przestrzeni ma w znacznej mierze
charakter klasowy. Publiczna własność o charakterze reprezentacyjnym jest zadbana, natomiast miejsca przechodnie
lub zamieszkiwane przez mniej zamożnych mieszkańców
pozostawione są bez podstawowej opieki. Osobom, które nie
mieszkają w Łodzi, trudno jest zrozumieć, jak bardzo widoczny jest tutaj brak troski o przestrzeń publiczną oraz jak ważna wydaje się w tej perspektywie walka nawet o podstawową
infrastrukturę, taką jak zieleń miejska czy ławki16. Problemy
te dotyczą całej Polski i wskazują na to, że dyskusje o mieście powinny rozpoczynać się od otwarcia się na różne grupy, przede wszystkim te najsłabsze ekonomicznie, a przez
to zmagające się z brakiem zainteresowania ich potrzebami.
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15.
J. Ogrodowski, Gdzie jest prawdziwa
brama miasta?, „Gazeta Wyborcza”
2013 (11 X) [online], http://lodz.
gazeta.pl/lodz/1,35136,14758847,
Gdzie_ jest_prawdziwa_brama_
miasta___KOMENTARZ_.html
[dostęp: 11.10.2013].

16.
Udowodniły to projekty zgłoszone
w Łodzi do budżetu obywatelskiego
w roku 2013: http://budzet.dlalodzi.
info [dostęp: 30.09.2013]. Widoczność biedy związana jest z tym, że
śródmieście Łodzi, a więc przestrzenie tzw. reprezentacyjne, zamieszkałe
są w dużej mierze przez osoby mało
zamożne, które nie tylko w tym mieście traktowane są przez władze miasta jak obywatele „drugiej kategorii”.
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Wyznaczony roboczo rejon działania w ramach Ekologii Miejskich to sąsiedztwo budynków Muzeum Sztuki.
Obejmuje on dużą część centrum miasta — ms1 mieści się
przy ulicy Więckowskiego, a więc na obszarze Starego Polesia,
ms2 należy do dawnego kompleksu włókienniczego Izraela
Poznańskiego, które obecnie zajmuje centrum rozrywki i handlu Manufaktura, ulokowane na granicy Starego Polesia i Bałut.
Trzecia siedziba muzeum, dedykowana sztuce dawnej, mieści
się w Pałacu Herbsta na Księżym Młynie.
Projektem z cyklu Ekologie Miejskie — który był najbardziej widoczny, a jednocześnie miał najbardziej pragmatyczny charakter — była seria działań na skwerze przy ulicy
Wólczańskiej 6. Wybór tego miejsca był w dużej mierze intuicyjny, na kolejnym etapie jednak został potwierdzony konsultacjami z lokalnymi działaczami. We współpracy z grupami działającymi w Łodzi na rzecz miasta (MiejMiejsce17 oraz
Fundacja Transformacja18), poszukiwana była przestrzeń
wspólna, znajdująca się w sąsiedztwie muzeum. Miało być
to narzędzie komunikacji muzeum z mieszkańcami Starego
Polesia, także tymi, którzy nie są bywalcami instytucji kultury. Skwer przy ulicy Wólczańskiej znajduje się na Starym
Polesiu, będącym jedną z najbardziej zaniedbanych części
miasta. Krajobraz Starego Polesia kształtują dziś długie ulice
z prostopadłymi przecznicami, zniszczone lub rozpadające
się XIX-wieczne kamienice, zarośnięte chwastami nieużytki,
metalowe kikuty po ławkach, otwarte śmietniki, dziko zasadzone drzewa, które w innych miastach traktowane są jak
chwasty. Ostatnie miesiące (piszę te słowa we wrześniu 2013
roku) nieco zmieniły tę dzielnicę, przede wszystkim poprzez
inwestycje w remont nawierzchni drogowych oraz program
remontowy „Mia100 kamienic”. Wydaje się jednak, że w tych
modernizacyjnych inicjatywach zagubiono aktualnych mieszkańców tego rejonu Łodzi — często niezamożnych lub wręcz
bardzo biednych.
Początkowo nasz plan zakładał przywrócenie skwerowi przy ulicy Wólczańskiej podstawowej funkcji rekreacyjnej. W okolicy znajduje się niewiele przestrzeni zielonych
i zwykle są one bardzo zaniedbane. Z naszych obserwacji
skweru wynikało zaś, że nie tylko jest on — jak można było
przypuszczać — toaletą dla psów, ale też bywa wykorzystywany jako miejsce rekreacyjne. Te dwie funkcje wybijały się
na pierwszy plan.
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17.
Agnieszka Chojnacka, Ania Marczyk,
Łukasz Ogórek, Marcin Polak i Michał Sobolewski.
18.
Łukasz Nawrocki i Arek Tybura.
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Stan, w jakim znajdował się skwer, był ściśle związany
z historią tego miejsca, szczególnie jego statusem własnościowym. Historia ta jest nie tylko świadectwem problemów
rozgrywających się na poziomie lokalnym — zapisem przemian przemysłowego miasta, któremu mechanizmy rynkowe
odebrały wcześniejsze znaczenie — ale stanowi też podsumowanie polskiej transformacji. Nieużywana działka w centrum
miasta blokuje publiczne inwestycje, a dostęp do zadbanych
przestrzeni wspólnych staje się przywilejem.
Zdewastowany skwer to nie tylko jednostkowy przykład zniszczenia przestrzeni publicznej, ale też metafora neoliberalnego zarządzania, inwestowania i dystrybucji dóbr
wspólnych. W ostatnich latach, nie tylko zresztą w Łodzi, zniknęło wiele osiedlowych i przyulicznych ławek, skwerów, alejek,
a nawet koszy na śmieci. Przyjazne, nieformalne miejsca, które miały podstawową infrastrukturę, zmieniły się w przestrzenie dla tych najbardziej zdeterminowanych, którym nie przeszkadza brak miejsc do siedzenia, śmieci, a czasem brzydki
zapach, wynikającymi z zaniedbania przez służby miejskie.
Władze samorządowe, naśladując mechanizmy rynkowe,
przywykły do myślenia o „mieście jako firmie”, która musi
być skutecznie zarządzana, a decyzje dotyczące przestrzeni
wspólnych były symptomem procesu coraz większego rozwarstwienia społecznego19. Na argument „porządkowania”
przestrzeni publicznej wielu mieszkańców miast zareagowało
pozytywnie, licząc na ochronę własności prywatnej. Wówczas
to przysłowiowe ławki zostały inkryminowane jako miejsca
sprzyjające piciu alkoholu i innym wybrykom.
Jak wyglądała więc historia własności skweru przy ulicy Wólczańskiej? Przed wojną należał do Gminy Żydowskiej.
Stała tam synagoga Ezras Izrael w Łodzi, zwana Litwaków lub
Wołyńską, którą zburzono w marcu 1940 roku. Do dzisiaj naprzeciwko skweru stoi budynek byłego Żydowskiego Domu
Ludowego, zajmowany obecnie przez Teatr Pinokio, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Teatr Nowy. Po 1989 roku
status działki nie został uregulowany — po Gminie Żydowskiej
odziedziczyła ją osoba prywatna. Według polskiego prawa,
spadkobiercy mogą w każdej chwili zacząć ubiegać się o zwrot
skweru. Oznacza to, że władze samorządowe, jak zostaliśmy
poinformowani przez Urząd Miasta, nie mają prawa realizować tam dużych inwestycji (wedle naszej wiedzy kwota graniczna nie jest dokładnie określona), ze względu na możliwość
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19.
Zob. K. Król, Miasto to nie firma. Co
to faktycznie oznacza?, „Rozbrat.
org” 2011 (20 X) [online], http://www.
rozbrat.org/publicystyka/sprawylokalne/2797-miasto-to-nie-firmaco-to-faktycznie-oznacza; P. Kubicki, Miasto to nie firma [online], http://
www.instytutobywatelski.pl/5819/komentarze/miasto-to-nie-firma [dostęp: 30.09.2013].
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pojawienia się właściciela i chęć odzyskania działki. Takich
miejsc jest w Łodzi bardzo dużo — ich niejasny status staje
się często argumentem, by powstrzymać się od inwestowania w nie pieniędzy miejskich i w praktyce — w ogóle nimi się
nie zajmować, nawet nie oczyszczać ich ze śmieci.
Historia skweru i jego obecny status spowodowały, że
ożywiając tę zdewastowaną przestrzeń, staraliśmy się włączyć do współpracy jej aktualnych użytkowników. Zależało
nam przede wszystkim na tym, aby miejsce zachowało swój
nieformalny charakter. Fundacja Transformacja i Playbio
zaprojektowały tam skromne i łatwe do utrzymania rośliny.
Kolejnym krokiem było naszkicowanie projektu zaaranżowania przestrzeni, za co odpowiedzialny był BudCud20. Powstały
projekty mebli miejskich, czyli różnego rodzaju siedzisk, a także psiej toalety, która umożliwiłaby utrzymanie w tym miejscu czystości. Fundacja Transformacja przeprowadziła rewitalizację gleby za pomocą herbatki kompostowej21. Prace na
skwerze trwały tydzień, a nasza codzienna obecność okazała
się dobrym sposobem na nieformalne konsultacje społeczne.
Mieszkańcy pobliskich kamienic zaczęli zwracać uwagę na
zaniedbane dotąd miejsce. Przychodzili, opowiadali o historii
skweru, sposobach jego użytkowania, często powątpiewając
w realność i trwałość zmiany. Ostatecznie, to właśnie ich uwagi doprowadziły do korekty propozycji BudCud-u. Sugestie
Żakliny (zwanej Żanetą), dziewczynki z pobliskiej kamienicy, pracującej na skwerze przez kilka dni, spowodowały, że
w planach znalazła się też huśtawka.
W sobotę 16 lipca 2011 roku mieszkańcy zostali zaproszeni do wspólnego wylewania herbatki kompostowej oraz
sadzenia roślin, które miały uzupełnić istniejący drzewostan skweru. Część mieszkańców przyniosła własne rośliny, pozostałe przekazała nam pani Krystyna Misiak i firma
H. Skrzydlewska. Symbolicznym zakończeniem prac ziemnych na skwerze była choreograficzna akcja grupy Łódź
w Ruchu oraz piknik dla mieszkańców, przygotowany wspólnie z Teatrem Arlekin. Na skwerze stanęły leżaki, a podczas
kolejnych weekendów odbyły się koncerty Łukasza z Bałut
oraz Elektrycznego Węgorza, z niespodziewanym udziałem
Dzikich Pnączy, tanecznego duetu dwójki mieszkających
w okolicy chłopców.
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20.
Mateusz Adamczyk i Agata
Woźniczka.

21.
Fundacja Transformacja wyjaśnia,
na czym będzie polegać ekologiczna rekultywacja gleby na skwerku
przy Wólczańskiej [online], http://
ekologiemiejskie.pl/wydarzenia/
fundacja-transformacja-wyjasnia-naczym-bedzie-polegac-ekologicznarekultywacja-gleby-na-skwerku-przywolczanskiej [dostęp: 30.09.2013].
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Działania na skwerku przy ul. Wólczańskiej 6 w Łodzi,
w ramach programu Ekologie Miejskie, 2011
(fot. Zuzanna Brzozowska)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

W sierpniu 2011 roku Delegatura Łódź-Śródmieście
zdecydowała się na sfinansowanie i zlecenie wykonania mebli miejskich, zaprojektowanych przez BudCud. Prace trwały
ostatecznie do wiosny 2012 roku. Na skwerze postawiono ławkę, pojedyncze siedzenia, psią toaletę i huśtawkę. Wszystkie
te sprzęty miały być zarówno wygodne, jak i wytrzymałe.
Wedle relacji okolicznych mieszkańców, w tym okresie Łódzki
Zakład Usług Komunalnych skosił część zasadzonych roślin,
a reszta została zniszczona podczas instalacji mebli miejskich.
W 2012 roku reorganizacji uległ Urząd Miasta Łodzi, zniesiono podział na delegatury, a sprawą skweru zajął się Wydział
Gospodarki Komunalnej, który podważył sens inwestowania w to miejsce ze względu na jego nieuregulowany status.
Urzędnicy stwierdzili, że pieniądze na utrzymanie skweru nie
są zaplanowane w budżecie miasta.
W 2012 roku Muzeum Sztuki zorganizowało na skwerze kolejny piknik22. Jego głównym elementem była dyskusja, na którą zaproszeni zostali mieszkańcy, osoby zaangażowane w prace na skwerze, przedstawiciele Urzędu Miasta,
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22.
Odbyły się warsztaty z Agatą Bielską
(Miejska Kuchnia Roślinna), dotyczące
taniej i zdrowej kuchni. Grupa B.I.E.D.A.
(Biuro Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej) sadziła z mieszkańcami rośliny, prowadziła warsztat
muzyczny i wykonała instrument perkusyjny, który stanął na skwerze. Na
koniec rozegraliśmy z mieszkańcami towarzyski mecz piłkarski na zamkniętym odcinku ulicy.
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pracownicy pobliskich instytucji kultury, specjaliści do spraw
zieleni i trenerzy partycypacyjni. Mieli oni rozmawiać o potencjale społecznym takich miejsc, jak skwer przy Wólczańskiej.
Postawiono następujące pytania: Jaką rolę w inicjowaniu
zmian mogą pełnić mieszkańcy i znajdujące się po sąsiedzku instytucje kultury? Jaki rodzaj odpowiedzialności stoi po
stronie miasta w kontekście dbania o przestrzenie wspólne? Dyskusja szybko przerodziła się, jak to nazwała jedna
z uczestniczek, Marta Madejska, w „mikrolaboratorium konfliktu”, gdyż stała się okazją do wysunięcia szeregu zarzutów pod adresem władz miejskich — o to, że nie wypełniają
swoich zadań w zakresie kształtowania i dbania o publiczne
przestrzenie wspólne.
W ramach pikniku na skwerze zorganizowane zostały także warsztaty pod hasłem Życzenia dla Wólczańskiej.
Pokazały one wyraźnie, że w okolicy brakuje miejsca, które
skupiałoby aktywność sąsiedzką23. Na tablicy zatytułowanej:
„Chcę, żeby tutaj...” pojawiły się kartki, na których mieszkańcy wyrażali swoje potrzeby, dotyczące sposobu zagospodarowania skweru. Były tam marzenia o prawdziwym boisku,
fontannie, zoo, basenie etc. Większość propozycji wynikała
z potrzeby bezpłatnej rekreacji: zrobienia „fajnego, zielonego
skwerku”, „miejsca, gdzie można usiąść ze znajomymi”. Poza
tym — ważne było dostosowanie placyku do potrzeb dzieci
i psów, czyli utrzymania funkcji placu zabaw przy jednoczesnym zachowaniu czystości i wyznaczeniu przestrzeni, w której mieściłaby się toaleta dla zwierząt. Dzięki zaangażowaniu
aktywistów i mieszkańców, podjęto realizację części z tych
postulatów w ramach programu Ekologie Miejskie.
Analizując złożoność dynamiki prac na skwerze, należy podkreślić, że od początku był on eksperymentem, za
pomocą którego chcieliśmy zbadać mechanizmy działania
tego typu projektów w przestrzeni miejskiej. W tym wypadku istotne było wyznaczenie momentu, kiedy odpowiedzialność za dalsze działania zostaje oddana w ręce władz miasta.
Zarządzanie przestrzeniami wspólnymi należy do instytucji
publicznych, które są do tego powołane, a partycypacja, która obecnie świetnie funkcjonuje jako narzędzie wizerunkowe,
nie powinna oznaczać wykonywania nieodpłatnych działań
przez obywateli24. Zaangażowanie muzeum miało na celu
uwidocznienie tego, jak ważnym miejscem dla okolicznych
mieszkańców jest skwer, zaproponowanie kierunku zmiany
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23.
Prowadzenie: Joanna Erbel oraz
Hanna Gill-Piątek z Krytyki Politycznej.

24.
Warto przywołać tutaj fenomen miejskiego ogrodnictwa w krajach zachodnich, który — jeżeli dobrze mu się
przyjrzeć — jest symptomem kryzysu
ekonomicznego (np. wojna albo przypadek Detroit), a nie radosnej działalności mieszkańców, zob. W. Maas,
M. Pasquinelli, The City Devouring Itself: Urbanibalism in Times of World
Wars,Insurgent Communes and Biopolitical Sieges [online], http://
matteopasquinelli.com/docs/Maas_
Pasquinelli_City_Devouring_Itself.
pdf [dostęp: 30.09.2013].
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oraz animowanie jej na początkowym etapie. Nie chcieliśmy
jednak doprowadzić do tego, by proporcje zostały odwrócone,
a funkcje Urzędu Miasta były wypełniane przez inne podmioty.
W ramach Ekologii Miejskich, a szczególnie w trakcie
pracy na skwerze, pojawiły się kwestie wykraczające poza
tradycyjnie rozumianą sferę artystyczną. Nie jest to jednak
coś nietypowego. W globalnym świecie sztuki, także i w Polsce,
coraz częściej pojawiają się zagadnienia polityczne i społeczne, nie tylko jako tematy prac artystów, ale także w obrębie
refleksji nad sposobami zarządzania instytucjami oraz ich
finansowania. W Polsce od kilku lat coraz bardziej widoczne
są inicjatywy samoorganizacji środowisk kulturalnych (m.in.
Obywatele Kultury). Wynika to z określonego kierunku polityki społecznej i ekonomicznej, która reprodukuje prekaryjne warunki sektora kultury25. Inicjatywy te, podejmujące
między innymi kwestie ekonomiczne, nie przyniosły jeszcze
konkretnych rezultatów, ale są symptomami pewnych zmian
w świadomości pracowników sektora kultury. Głównym problemem ludzi kultury jest brak umiejętności łączenia się z innymi grupami zawodowymi i wspólnego działania, nie tylko na
rzecz partykularnych interesów. Dlatego też wydaje nam się,
że instytucje powinny także zabierać głos w sprawach, które
nie są bezpośrednio związane z kulturą (co niektórzy krytykują, nazywając to „rozmywaniem kompetencji”). Czym jest
bowiem pole sztuki, jeżeli nie integralną częścią systemu produkcji i dystrybucji kapitału? W działającym w rozproszony
i elastyczny sposób kapitalizmie kognitywnym bardziej skuteczna — w animowaniu zmian systemowych — jest transdyscyplinarna praca na mechanizmach władzy niż sztuka,
która próbuje reprezentować te procesy. Oznacza to także,
że w instytucji publicznej — mimo strategii zarządzania mających na celu obiektywizację działań — zaczynają odgrywać
rolę także indywidualne doświadczenia pracowników na polu
aktywistycznym. Z Katarzyną Słobodą angażowałyśmy się
w społeczne sprawy Łodzi i posługiwałyśmy się swoją wiedzą
na ich temat w kształtowaniu tego programu. Tak rozumiana
praktyka kuratorska, która sytuuje się pomiędzy instytucją,
publicznością i artystami, może — przynajmniej częściowo —
problematyzować relacje władzy symbolicznej i ekonomicznej oraz proponować inne modele relacyjności.
W dyskusjach o skuteczności sztuki częstą wątpliwością zgłaszaną pod adresem projektów partycypacyjnych jest
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25.
„Zimowe Wakacje/Winter Holiday
Camp to eksperyment artystyczny,
którego celem jest próba demokratyzacji instytucji — otwarty na współpracę z wszystkimi pracownikami Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, jego publicznością i z artystami” — P. Althamer, R.G.
Amborosio, T. Beery, I.J. Brown, A. Calleja-Lopez, M. Connor, G. Csoszó, N. Fischer, F. Geller, Z. Ratajczyk, D. Sajewska, I. Stokfiszewski, J. Strauss, P. Strugińska, M. Sztaba, Z. Waślicka, K. Wąs,
A. Żmijewski, Open Letter to the Workers and Publics of CCA Ujazdowski
Castle from the Winter Holiday Camp
Working Group (Warsaw, Poland),
„Artleaks” 2013 (04 X) [online],
http://art-leaks.org/2013/10/04/
open-letter-to-the-workers-andpublics-of-cca-ujazdowski-castlefrom-the-winter-holiday-campworking-group-warsaw-poland
[dostęp: 30.10.2013]. Jednym z założycieli tej grupy jest Artur Żmijewski. Wcześniej, w 2012 roku, jako kurator „politycznego” 7. Biennale w Berlinie, sam był adresatem analogicznego
postulatu demokratyzacji instytucji artystycznych. Aktywiści z ruchu Occupy, zaproszeni przez niego do udziału
w biennale, byli bowiem rozczarowani
zaproponowanym im miejscem pobytu
i polem działania, a w efekcie — domagali się wpływu nie na charakter poszczególnych akcji, realizowanych w ramach biennale, ale też na jego ogólny
program biennale i finansowanie,
M. i R. Fowkes, #Occupy Art, „Art Monthly” 2012, nr 359 [online], http://www.
artmonthly.co.uk/magazine/site/
article/occupy-art-by-maya-andreuben-fowkes-september-2012
[dostęp: 30.09.2013].
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brak odpowiedzialności ze strony inicjujących je artystów czy
instytucji: inicjują jakieś działania, natomiast pozostawiają je
bez kontynuacji. Trudno ocenić, czy w tym kontekście Ekologie
Miejskie, po dwóch latach rozproszonych działań, są porażką czy sukcesem. Wydaje nam się, że dopiero rozwijamy narzędzia pracy i przymierzamy się do dalszych przedsięwzięć.
Natomiast próbując zastanowić się nad tym, co dotychczas
zostało zrobione i biorąc pod lupę pracę na skwerze przy ulicy Wólczańskiej, można zadać sobie pytanie: co działoby się
z tym miejscem, gdyby nie powstały tam ławki i huśtawki, czy
cokolwiek zmieniłoby to w jego postrzeganiu? Czy i w jaki sposób takie działania zmieniają przestrzenie publiczne w całej
Łodzi i w Polsce? Skwer jest tylko i aż symptomem poważnych problemów, a próba jego rewitalizacji ujawnia napięcia,
których grupa osób, nawet mocno zdeterminowanych, nie
jest w stanie rozwiązać. Czy zatem to, co się na nim i wokół
niego wydarzyło nie było skuteczne?
Gdybyśmy miały realizować działania na skwerze po
raz kolejny, być może miałyby one bardziej metodyczny i długofalowy charakter. Zapewne, na początku, zorganizowałybyśmy serię spotkań z okolicznymi mieszkańcami i instytucjami,
które zajmują się przestrzeniami publicznymi.
Najciekawszym elementem tej historii o działaniach
na skwerze jest wniosek złożony do budżetu obywatelskiego
miasta Łodzi w 2013 roku — o realizację „Zielonego zakątka
z fontanną”. Zadanie opiewa na 360 000 zł26 i jest to kilkanaście razy większa kwota, niż została dotąd wydana na zagospodarowanie skweru przy ulicy Wólczańskiej. Pojawia się
pytanie: czy składający ten projekt wiedzieli o działaniach
na skwerze, a zatem — czy zadziałał tu podobny mechanizm
jak przy Dotleniaczu Joanny Rajkowskiej, kiedy impuls zrodzony przez projekt artystyczny doprowadził do tego, że władze Warszawy w końcu rozpisały konkurs na zaaranżowanie
przestrzeni na Placu Grzybowskim?27 Być może — tak właśnie było, a być może — zupełnie inaczej.
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26.
Zob. dane na stronie budżetu obywatelskiego w Łodzi: http://budzet.
dlalodzi.info [dostęp: 30.09.2013].

27.
Więcej o Dotleniaczu — zob. „Obieg”
2010, nr 1–2 (81–82), s. 169 (numer
specjalny: Dotleniacz. Oxygenator).

Z RAFAŁEM JAKUBOWICZEM
ROZMAWIA TOMASZ ZAŁUSKI
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Tomasz Załuski: Czy artystę można postrzegać jako aktywistę
społecznego? Czy tacy artyści mają przejmować strategie aktywistów? Czy w ich użyciu będą one tak samo skuteczne?
Rafał Jakubowicz: Ciekawą próbę zderzenia sztuki i aktywizmu podjął
Artur Żmijewski, kurator 7. Berlin Biennale w 2012 roku. Pytanie, na
ile była to próba udana. Aktywista z poznańskiego Rozbratu, piszący
pod pseudonimem Stanisław Krastowicz, poddał ten projekt krytyce
za niedostateczny bądź pozorny radykalizm01. To chyba jedno z głównych niebezpieczeństw wejścia sztuki w pole aktywizmu. Niemniej,
warto próbować. Gra toczy się o to, czy korzystając z władzy symbolicznej oraz narzędzi, jakie oferuje sztuka, artyści będą potrafili wygenerować dyskusję wokół problemów marginalizowanych, wykluczonych oraz wyzyskiwanych klas społecznych. Chodzi tu o problemy, które nie są w stanie wybrzmieć w przestrzeni debaty publicznej,
funkcjonują jedynie w ramach wyznaczonych i narzuconych przez
oficjalne dyskursy władzy, bądź też zostają zawłaszczone przez unifikujący język zoligarchizowanych mediów. Nagłośnienie ich w debacie
publicznej wymaga wykorzystania subwersywnych technik prowokacji kulturowej. Trzeba liczyć się z tym, że postawa zaangażowana
może wymagać podjęcia zdecydowanych działań — jak akcje bezpośrednie lub anarchizujące gesty obywatelskiego nieposłuszeństwa —
a także poszukiwania innych doraźnych rozwiązań, ukierunkowanych
na konkretne cele. Głośna sprawa „czyszczonej” kamienicy na ulicy
Stolarskiej w Poznaniu pokazała, jak trudno jest skutecznie wejść
01.
Zob. S. Krastowicz, Jak Polacy uczyli Berlińczyków radykalizmu.
Wokół 7. Berlin Biennale, „Rozbrat.org” 2012 (28 VIII) [online], http://
www.rozbrat.org/kultura/52-inne/3555-jak-polacy-uczyliberlinczykow-radykalizmu-wokol-7-berlin-biennale [dostęp:
10.11.2013].
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z działaniami artystycznymi w przestrzeń konfliktu02. Akcje — podejmowane przez artystów (m.in. Teatr Ósmego Dnia) w ramach Pikników
na Stolarskiej03, choć ważne, bo wspierały i podnosiły na duchu mieszkańców kamienicy oraz wzmacniały solidarność lokalnej społeczności — nie były w stanie wiele wnieść w istotę sporu. Znacznie bardziej
skuteczna okazała się uprawiana przez anarchistów partyzantka
komunikacyjna, na przykład trawestacja oryginalnych banerów reklamowych NeoBanku, uwikłanego w sprawę przejmowania kamienic („NeoGang. Terroryzujemy lokatorów ...tylko nie mów nikomu!04),
czy akcje bezpośrednie, podejmowane przez kolektywy manuFAktura05 i 15w0806, a także protesty, pikiety07, oraz demonstracje08

02.
Zob. stronę „Koalicji dla Mieszkańców Stolarskiej” [online], http://
stolarska.wordpress.com [dostęp: 10.11.2013]. Zob. także Rozbrat.org, Ruch lokatorski w Poznaniu. Podsumowanie
2012, „Rozbrat.org” 2013 (05 I) [online], http://www.rozbrat.org/
publicystyka/aktywizm/3812-ruch-lokatorski-w-poznaniupodsumowanie-2012 [dostęp: 10.11.2013].
03.
Zob. Rozbrat.org, Dwudniowy piknik na Stolarskiej, „Rozbrat.org”
2012 (01 IX) [online], http://www.rozbrat.org/informacje/poznan
/3568-dwudniowy-piknik-na-stolarskiej [dostęp: 10.11.2013].
04.
P. Żytnicki, NeoBank zatrzasnął drzwi. Czego się obawia?, „Gazeta
Wyborcza” 2013 (12 VI) [online], http://poznan.gazeta.pl/poznan
/1,36001,14090580.html#ixzz2W2U4Zdwc [dostęp: 10.11.2013].
Zob. także R. Tomkowicz, NeoBank czy NeoGang?, „Banking Magazine” 2012 (28 VI) [online], http://banking-magazine.pl/2012/
06/28/neo-bank-czy-neo-gang [dostęp: 10.11.2013].
05.
Zob. strona manuFAktury: http://www.manufaktura.bzzz.net/
sruba.htm [dostęp: 10.11.2013].
06.
Zob. strona 15w08: http://15w08.blogspot.com/2013/01/15w
08-w/ita-neobank-w-warszawie.html [dostęp: 10.11.2013].
07.
Zob. pikieta lokatorów z ulicy Stolarskiej, „Rozbrat.org” 2012 (22 VI)
[online], http://www.rozbrat.org/galeria/category/258 [dostęp:
10.11.2013].
08.
Kutang Pan, Relacja z poznańskiej demonstracji w obronie lokatorów, „Centrum Informacji Anarchistycznej” 2012 (20 X) [online],
http://cia.media.pl/relacja_z_poznanskiej_demonstracji_w_
obronie_lokatorow [dostęp: 10.11.2013].
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organizowane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, Kolektyw Rozbrat czy Federację Anarchistyczną.
A zatem, to nie radykalne grupy anarchistyczne powinny
uczyć się języka i strategii sztuki współczesnej, ale odwrotnie: to
my — artyści — powinniśmy przyswajać sobie sprawdzone techniki
aktywistycznego oporu oraz sposoby oddolnej organizacji. Możemy
przecież praktykować takie działania, jak „kradzież tożsamości” oraz
„korekta” lub „plamienie” wizerunku. Zaletą korekty oraz plamienia
wizerunku jest również to, że nie wymagają znacznych nakładów finansowych, a przynieść mogą zaskakujące efekty. Bowiem marka
oraz logo stanowią bardzo newralgiczne punkty kapitalizmu kognitywnego — to miękkie podbrzusze międzynarodowych korporacji.
Na nich zaś w swych kampaniach reklamowych wzorują się miasta —
w tym również Poznań. Korekta oraz plamienie wizerunku to strategie,
którymi posługują się nie tylko anarchiści oraz alterglobaliści. Odnaleźć można je również w sztuce Hansa Haacke, na przykład w znanej
realizacji Helmsboro Country z 1990 roku09. Dlatego myślę, że strategie aktywistów mogą być równie skuteczne w użyciu artystów; albo
nawet skuteczniejsze, ponieważ artyści są bardziej widoczni, bardziej
atrakcyjni medialnie, ich pozycja jest mocniejsza, w związku z czym
łatwiej mogą uderzyć w kapitał.
T. Załuski: Czy ta zwiększona widoczność sztuki faktycznie daje
artystycznemu aktywizmowi jakąś przewagę nad „zwykłym”
aktywizmem? Czy nie ma niebezpieczeństwa, że w kontekście
artystycznym działania aktywistyczne zatracą swoje realne cele
i swoją skuteczność — jaka by ona faktycznie nie była, bo to
osobny problem...?
R. Jakubowicz: Oczywiście, że istnieje takie niebezpieczeństwo. Przykładem jest właśnie 7. Berlin Biennale. Świetnie zostało to wypunktowane we wspomnianym już tekście poznańskiego aktywisty, opublikowanym na stronie Rozbratu. Nie chodzi mi o to, że artystyczny aktywizm ma przewagę nad zwykłym aktywizmem. Chodzi raczej o poszerzenie pola walki, w której można wykorzystać również kanały dystrybucji, oferowane przez instytucje artystyczne — galerie, muzea oraz
centra sztuki. Również same instytucje mogą stać się polami walki.
Jej dynamika niekoniecznie musi przypominać sytuację, jaka zaistniała w Kunstwerke, w trakcie berlińskiego biennale — weźmy przykład
09.
Zob. P. Piotrowski, Moralność Inc., [w:] tegoż, W cieniu Duchampa.
Notatki nowojorskie, Obserwator, Poznań 1996, s. 96–111.

S — 335

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

ostatnich wydarzeń CSW w Warszawie, gdzie zaistniał realny spór,
a pracownicy wręczyli dyrektorowi wotum nieufności10. Ważne, żeby
pomagać pracownikom galerii, muzeów i centrów sztuki, traktowanych jak zwyczajne zakłady pracy, w organizowaniu związków zawodowych. Można próbować wpływać na panujące w instytucjach
kultury relacje pomiędzy pracownikami, tak by nie były one hierarchiczne. Taki niehierarchiczny model udało się wypracować Stanisławowi Rukszy w CSW Kronika w Bytomiu. Głos aktywisty łatwo zmarginalizować, sprowadzając pozycje anarchistyczne do postaw kontrkulturowych czy też subkulturowych. Głos artysty również łatwo zmarginalizować, ponieważ — jak wiadomo — sztuka nie jest traktowana
poważnie, a zasięg jej oddziaływania bywa dość ograniczony. Nawet
najbardziej radykalny gest artysty można wziąć w nawias, uznając, że
jest to tylko „projekt artystyczny”. Dlatego ważne, żeby różne środowiska łączyły się w działaniach na rzecz wspólnych celów i wzajemnie się wspierały. Tylko w ten sposób można próbować coś osiągnąć.
Niestety, artystom najczęściej brak konsekwencji oraz determinacji,
jaką wykazują aktywiści, często brak im również przygotowania merytorycznego na tym polu. Poruszają się „intuicyjnie”, a kryjące się pod
płaszczykiem „intuicji” dyletanctwo traktują jako zaletę. Cóż, warto
się uczyć od tych, którzy mają już te tematy przepracowane.
T. Załuski: A zatem, czy dawać artystom takie „know-how”, jakie
mają aktywiści, uczyć ich procedur samoorganizacji?
R. Jakubowicz: „Know-how” w kontekście Poznania, czyli „Miasta
know-how” — by odwołać się do nachalnej kampanii reklamowej
w iście korporacyjnym stylu — nie brzmi najbardziej przekonująco...
Niemniej, jest to właśnie rodzaj „know-how”. Chodzi o wypracowanie strategii, która skutecznie rozmontowywałaby oficjalne dyskursy władzy, pokazywałaby, w jaki sposób buduje ona dyscyplinujące
i wykluczające narracje, a także oświetlałaby to, co ma pozostawać
w cieniu. Chodzi o to, aby użyć narzędzi sztuk wizualnych do dekonstruowania, rozbrajania języka, którym posługują się rządzący, obnażania stosowanych przez nich chwytów. Wymaga to precyzyjnego
określenia własnego miejsca w polu konfliktu, gdyż pozycja, z jakiej
mówimy, nie jest, rzecz jasna, neutralna i może budzić różne wątpliwości. Artyści, pracując w kontekście społecznym, na przykład

10.
Zob. Wotum nieufności wobec dyrektora CSW, „Dziennik Opinii” 2013 (31 X) [online], http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/kultura/20131031/wotum-nieufnosci-dla-dyrektora-csw
[dostęp: 15.11.2013].
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z problemem wykluczenia, poszerzają jednocześnie — chcąc nie
chcąc — pole własnej widoczności. W trakcie takich efemerycznych,
artystyczno-społecznych projektów, w ludziach ze zmarginalizowanych grup, z którymi pracują artyści, mogą rodzić się różnorakie nadzieje i oczekiwania. Zwykle nie zostają one jednak zaspokojone, gdyż
artyści łatwo porzucają dany problem, by realizować kolejny projekt,
najczęściej również o charakterze efemerycznym.
Trzeba także pamiętać, że kwestia wykluczenia może łatwo
stać się — na gruncie sztuki — chwytliwym towarem. Prowadzi to do
wielu nadużyć. Bardzo wymownym przykładem jest tu poznański Festiwal Teatralny Malta, który w 2011 roku odbywał się pod hasłem Wykluczeni. Nie przeszkodziło to jednak dyrektorowi festiwalu, Michałowi Merczyńskiemu, oraz prezydentowi miasta, Ryszardowi Grobelnemu (który jest notabene członkiem rady Narodowego Instytutu Audiowizualnego, instytucji kultury prowadzonej przez Merczyńskiego, choć
jednocześnie sam od lat konsekwentnie niszczy kulturę w Poznaniu!)
spotkać się na uroczystej kolacji inauguracyjnej w Piano Bar, snobistycznej restauracji, która zasłynęła wówczas tym, że nie wpuszczano do niej Romów11. Co więcej, w tym samym czasie, gdy reklamujące
Maltę plakaty, banery i billboardy z hasłem Wykluczeni były widoczne
w całym mieście, a prezydent z dyrektorem świętowali w Piano Bar, na
ulicy Średzkiej powstawało osiedle kontenerowe, przeznaczone dla
prawdziwych wykluczonych — efekt antyspołecznej, skrajnie neoliberalnej polityki Ryszarda Grobelnego oraz jego ekipy. Figura „wykluczonego” łatwo staje się użyteczną pustą formą — narzędziem tworzenia brandu festiwalu bądź art eventu. To problem coraz bardziej
powszechnego zjawiska festiwalizacji kultury, gdzie gra idzie tylko o to,
by przyciągnąć jak najwięcej widzów.
T. Załuski: To jak w takim razie kształcić studentów uczelni
artystycznych?
R. Jakubowicz: Myślę, że przede wszystkim warto im pokazywać, iż
istnieje inna perspektywa niż ta, która jest dominująca w edukacji artystycznej. Oczywiście, nie wszystkich ona zainteresuje czy — tym
bardziej — przekona. Nie mam co do tego złudzeń, bowiem ciągle
jeszcze dominują postawy zorientowane rynkowo, a jednocześnie

11.
Zob. M. Wybieralski, Gdyby prezydent Grobelny był Romem,
„Gazeta Wyborcza” 2011 (05 VII) [online], http://poznan.gazeta.pl/
poznan/1,36037,9892680,Gdyby_prezydent_Grobelny_byl_
Romem__Komentarz.html [dostęp: 17.11.2013].
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nakierowane na eksplorowanie wnętrza artysty, akcentujące jego
indywidualizm oraz eksponujące wrażliwość — słowem: „bebechy”.
Uważam, że należy się temu przeciwstawić, pokazując, w jaki sposób
funkcjonuje rynek, jak budowane są na nim pozycje poszczególnych
aktorów oraz w jaki sposób dokonuje się mitologizacji postaw artystycznych. Prawie nie czytam już tekstów z obszaru krytyki artystycznej, które w większości są nudne i w zasadzie o niczym. Coraz mniej
interesują mnie też dyskusje toczące się w polu sztuki. Próbuję się
z tego pola wycofać.
T. Załuski: A czy w takim razie nie myślałeś o tym, by po prostu
zostawić sztukę i zająć się zwykłym aktywizmem, uwolnionym od
tego całego bagażu artystycznego, który chcesz odrzucić? I tego
samego nie zasugerować studentkom i studentom zainteresowanym podobnymi działaniami?
R. Jakubowicz: Jasne, że o tym myślałem. Dziś pewnie wybrałbym
inne kierunki studiów — socjologię i ekonomię, jako bardziej przydatne. Na pewno nie sztukę! Ale żeby to zrozumieć, musiałem przejść
dość długi proces. Młodzi ludzie ciągle garną się na akademie sztuki,
bo bycie artystą, co tu dużo mówić, wydaje im się atrakcyjne. Na
tym etapie trudno by ich było od tego odwieść. Potem, już po studiach, muszą się skonfrontować z rzeczywistością, co bywa niekiedy
bolesne. Tak, staram się uwolnić od — jak to określiłeś — „bagażu
artystycznego”. Jednocześnie wydaje mi się, że wieloletnie doświadczenie pracy w przemyśle artystycznym i edukacyjnym oraz narzędzia, którymi potrafię się posługiwać, można wykorzystać w innym
obszarze. Myślę, że mogą one tam okazać się całkiem użyteczne.
T. Załuski: Wróćmy więc do pytania o sposób kształcenia studentów na uczelniach artystycznych. Czy da się w ogóle wykształcić
artystów-aktywistów? Jak budować w nich świadomość uwarunkowań pracy twórczej, funkcjonowania w przestrzeni ekonomiczno-politycznej oraz społecznych skutkach działań artystycznych? W trakcie naszego spotkania w Muzeum Sztuki w Łodzi
wspominałeś na przykład, że chciałbyś uświadomić im istnienie
mechanizmów zawłaszczania działań twórczych na potrzeby
gentryfikacji...
R. Jakubowicz: Artysty-aktywisty wykształcić nie można. Można
jednak próbować „zainfekować” studentów aktywizmem, czy też
skłonić ich do zajęcia bardziej krytycznej postawy wobec rzeczywistości — także wobec realiów pola sztuki. Sztuka wytwarza skutek
społeczny. Problem w tym, że zwykle jest to skutek negatywny,
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odwrotny do zamierzonego bądź deklarowanego. Myślę tu właśnie
o procesach gentryfikacji. Artyści często uczestniczą w nich, bywają
ich inicjatorami lub pionierami. W 2010 roku wspólnie z Mikołajem
Iwańskim napisaliśmy tekst o gentryfikacji poznańskiej dzielnicy
Chwaliszewo, w której istotną rolę odgrywał projekt KontenerArt12.
Staraliśmy się pokazać, na tym konkretnym przykładzie, jak działa
mechanizm, którego ofiarą padają mieszkańcy. Należy stawiać
pytania o sposób funkcjonowania sztuki w kontekstach społecznych,
zwracając uwagę na to, do jakich celów jest używana, jak jest wykorzystywana, czemu i komu służy, jakie wspiera dyskursy, jakie uruchamia procesy. Jakim podlega instrumentalizacjom oraz jak funkcjonuje w systemie instytucjonalnym. Konieczne jest zatem przemyślenie
konsekwencji podejmowanych działań, zwłaszcza tych w przestrzeni
publicznej, gdyż wiele z nich, zamiast wzmacniać lokalne społeczności, wspiera — w efekcie — procesy gentryfikacji, sprzyjając interesom miejskich decydentów oraz deweloperów, a w efekcie, przyspieszając tylko degradację miejskich wspólnot. Warto uważnie prześledzić rolę, jaką w gentryfikacji, kryjącej się zazwyczaj pod pozytywnie
brzmiącymi hasłami „rewitalizacji zdegradowanych dzielnic”, odgrywają projekty artystyczne.
Artyści — naiwnie lub w sposób wyrachowany, aczkolwiek
zawsze krótkowzrocznie — wpisują się w te niepokojące procesy. Inicjując przemiany, które prowadzą do wyparcia dotychczasowych
mieszkańców, stają się de facto awangardą kolonizatorów, za którymi
podążają bardziej zasobni użytkownicy przestrzeni. PR-owcy oraz
różni specjaliści od rewitalizacji odmieniają przez wszystkie przypadki określenie Richarda Floridy „klasa kreatywna”. Jego publikacje do
niedawna robiły w Polsce zawrotną karierę, uzasadniając gentryfikacyjną politykę miejskich urzędników oraz deweloperów. Dlatego
należy odciąć się od języka, w którym dominuje mocno już wyświechtane pojęcie „kreatywności”, a także przeciwstawić się hegemonii
„klasy kreatywnej” w życiu współczesnych miast. Gentryfikacja często
bywa ubocznym skutkiem obecności sztuki w przestrzeni publicznej. Jeden z anarchistycznych tekstów, sygnalizujących ten problem,
został wymownie zatytułowany Artyści jako użyteczni idioci gentryfikatorów13. Działania artystyczne, zwłaszcza te o charakterze art

12.
Zob. M. Iwański, R. Jakubowicz, KontenerArt 2010. Rewitalizacja
czy gentryfikacja poznańskiego Chwaliszewa, „Rozbrat” 2010 (07
IX) [online], http://www.rozbrat.org/publicystyka/analizy/1407kontenerart-2010-rewitalizacja-czy-gentryfikacjapoznanskiego-chwaliszewa [dostęp: 20.11.2013].
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eventów, podnoszą status danej dzielnicy, wpływając na ceny gruntów,
wartość nieruchomości oraz wysokość czynszów. Współpraca prywatnych oraz publicznych galerii z deweloperami staje się coraz bardziej
powszechnym trendem. „Użyteczni idioci gentryfikatorów” gotowi są
realizować — naiwnie bądź w sposób wyrachowany — projekty we
współpracy z inwestorami, których zamiary łatwo odgadnąć — tak
samo, jak łatwo przewidzieć skutki wspólnych przedsięwzięć. Jeden
z deweloperów, Griffin Group, swoje cele wyraził wprost: pragnie on
„uczynić sztukę strategiczną platformą budowania wizerunku i promocji swoich inwestycji, łącząc misję i odpowiedzialność społeczną z realizacją celów biznesowych”14. Z Griffinem współpracują galerie komercyjne oraz publiczne instytucje kultury. I nie widzą w tym — bądź udają,
że nie widzą — problemu. Należy ostrożniej podchodzić do deweloperskiego „sponsoringu”. Pojęcie „sponsora”, które robiło zawrotną
karierę we wczesnych latach 90., dziś już mocno straciło na atrakcyjności. Tymczasem, artyści i kuratorzy, kierując się iście sklepikarską
etyką, „kupują” wciskaną im ofertę deweloperów, chociaż wygrywa
zawsze tylko jedna strona. Ta, po której jest kapitał. Jednocześnie,
co zakrawa na paradoks, tacy artyści i kuratorzy często podkreślają
swoje lewicowe przekonania. Cóż, można by powiedzieć, że nie jest to
nawet lewica obyczajowa, lecz raczej lewica… deweloperska.
Ostatnio w Poznaniu, który jest pustynią kulturalną, powstało
wiele efemerycznych galerii. Wystawiają w nich głównie studenci, choć
nie tylko. To efekt polityki ZKZL-u (czyli Zakładu Komunalnych Zakładów Lokalowych), którego szef, Jarosław Pucek, ponosi odpowiedzialność za budowę wspomnianego już getta kontenerowego15. ZKZL
oddaje komunalne lokale — które nie znajdują nabywców — artystom,
z przeznaczeniem na tymczasową działalność kulturalną. Galerie,
które wyrastają jak grzyby po deszczu, bardzo szybko kończą swoją

13.
Zob. Akai47, Artyści jako użyteczni idioci gentryfikatorów, „Centrum Informacji Anarchistycznej” 2010 (20 III) [online], http://cia.
media.pl/artysci_ jako_uzyteczni_idioci_gentryfikatorow
[dostęp: 20.11.2013].
14.
Zob. [online], http://www.griffin-artspace.com/griffin-art-space/
prasa [dostęp: 20.11.2013].
15.
Zob. M. Wybieralski, J. Pucek: Pustostany dla artystów!, „Gazeta
Wyborcza” 2013 (25 II) [online], http://poznan.gazeta.pl/poznan
/1,36001,13454782,Jaroslaw_Pucek__Pustostany_dla_
artystow_.html [dostęp: 20.11.2013].
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działalność — gdy tylko znajdzie się komercyjny najemca lokalu. Studenci i młodzi absolwenci wchodzą w ten układ, motywowani chęcią
„wystawienia się”, lecz w gruncie rzeczy niewiele im to daje. W ten
sposób legitymizują tylko antyspołeczną politykę ZKZL-u. Dyrektor
Pucek tanim kosztem kupuje przychylność oraz lojalność krytykujących go wcześniej środowisk artystycznych, rozwiązując jednocześnie
problem pustych lokali w atrakcyjnych lokalizacjach (np. na jednej
z głównych ulic Poznania — ulicy Święty Marcin) oraz zapewniając im
darmową reklamę (podobnie, jak to robią deweloperzy). Mam nadzieję, że studenci, którzy zetknęli się z pracownią Sztuka w Przestrzeni
Społecznej, wykażą się w tym zakresie większą czujnością i przynajmniej będą potrafili szybko rozpoznać te procesy.
T. Załuski: Czy mógłbyś zatem opowiedzieć o założeniach,
programie oraz misji pracowni Sztuka w Przestrzeni Społecznej,
którą prowadzisz na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym?
R. Jakubowicz: Pracownia Sztuka w Przestrzeni Społecznej jest ramą
dla projektów studenckich, na które nie ma miejsca w pozostałych
pracowniach — spotykają się tam z różnymi zarzutami, najczęściej
z nieśmiertelnym, jak się okazuje, zarzutem „publicystyki” czy też
„upolitycznienia”. Może trudno w to uwierzyć, ale takie myślenie ciągle
jeszcze pokutuje w polskich akademiach, nawet w tych pracowniach,
które wydają się stosunkowo otwarte na wszelkiego rodzaju eksperymenty. Wynika to zapewne stąd, że większość pedagogów ciągle
wierzy w autonomię sztuki. Wychodzę natomiast z założenia, że coś
takiego jak autonomia sztuki nie istnieje. Sztuka może być narzędziem krytyki społecznej. Określenie „artysta” wydaje się zatem niewystarczające. W moim odczuciu ta formuła się wyczerpuje, obecnie
jest trudna do utrzymania. O wiele bardziej użyteczne jest określenie
„aktywista”. Ricardo Dominguez, twórca projektu Transborder Immigrant Tool — telefonu komórkowego, wyposażonego w specjalnie
przygotowany GPS, ułatwiającego meksykańskim imigrantom bezpieczne pokonanie granicy USA, posługuje się pojęciem „artywizmu”.
Oznacza ono „estetykę krytyczną”, „zakłócenie artystyczne”, „transglobalną aktywację, która pozostaje mocno osadzona w lokalnym
kontekście”16. Strategia ta polega na poszukiwaniu szczelin w systemie, naruszaniu go i zakłócaniu. „Artywizm”, połączenie praktyk
artystycznych z postawą aktywistyczną, chyba najtrafniej opisuje

16.
Zob. E. Mikina, Ricardo Dominguez. Montaż na podstawie wywiadu
Maryam Monalisy Gharavi, „Przegląd Anarchistyczny” 2013, nr 13,
jesień/zima, s. 230–233.
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radykalne działania o charakterze krytyki społecznej, jakie możemy
zaobserwować w polu sztuk wizualnych. Cechą charakteryzującą zorientowane społecznie postawy jest zwrot ku problemom i konfliktom
lokalnych społeczności.
T. Załuski: Czy dlatego w pracowni, którą prowadzisz, odnosicie się
głównie do lokalnego kontekstu poznańskiego?
R. Jakubowicz: W 2010 roku, w ramach poznańskiego Mediations
Biennale, kanadyjska artystka Michelle Teran zaproponowała projekt,
który odnosił się do lokalnych problemów mieszkaniowych. Użyła
w nim hasła Rozbratu „Poznań to nie firma!”17. I nagle okazało się, że
ma kłopoty z wystawieniem pracy w sposób zgodny ze swoim pierwotnym zamysłem. Bez żadnego problemu przechodzą natomiast najbardziej nawet radykalne projekty z odległych części świata — z Azji
czy Afryki. Jeśli zatem rzeczywiście chcemy dotknąć konkretnego
problemu, musimy skupić się na lokalności.
Silny wpływ wywarły na mnie toczące się w lokalnych mediach
poznańskich dyskusje wokół „osiedla kontenerowego”, jak też coraz
bardziej powszechnego procederu przejmowania i „czyszczenia”
kamienic za pomocą bandyckich metod. Poznańskie getto biedy,
czyli — jak to eufemistycznie określają urzędnicy — „kontenerowe
osiedle socjalne”, do którego wykwaterowuje się tak zwanych „trudnych lokatorów”, powstało w 2012 roku przy ulicy Średzkiej. Podobne
osiedla funkcjonują już między innymi w Bydgoszczy i Bytomiu. Planowane są kolejne, ponieważ jest to idealny straszak wobec zalegających z czynszem najemców mieszkań komunalnych, a zarazem
— w dłuższej perspektywie — tani sposób na rozwiązanie problemu
budownictwa socjalnego. Urzędnicy testują granice przyzwolenia
społecznego. Próbowaliśmy zająć głos w tej debacie i doprowadzić
do wycofania się miasta z tego pomysłu18. Niestety, przegraliśmy,
bo prezydent — co wielokrotnie udowodnił — ma gdzieś protesty
17.
Zob. Rozbrat.org, Sztuka, polityka i antymarketing, „Rozbrat.org”
2010 (14 IX) [online], http://www.rozbrat.org/kultura/
przestrzen/1413-sztuka-polityka-i-anty-marketingmediations-biennale [dostęp: 23.11.2013].
18.
Zob. apel środowiska kultury do prezydenta Poznania w sprawie
polityki mieszkaniowej miasta i osiedla kontenerowego przy ulicy
Średzkiej, [online], http://www.petycjeonline.com/apel_
rodowiska_kultury_do_prezydenta_poznania [dostęp:
23.11.2013].
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społeczne19. Powstanie osiedla kontenerowego w Poznaniu poprzedził
Program Przeciwdziałania Procesowi Żebractwa, kampania realizowana w latach 2008–2011 przez Urząd Miasta. W jej kolejnych odsłonach
pojawiły się billboardy oraz plakaty, a także rozdawane na stacjach
benzynowych BP zapachowe zawieszki samochodowe i — co wydaje
się najbardziej perfidne — kolportowane w hipermarketach Tesco
żetony do koszyków, w kształcie monety o nominale dwóch złotych, wyposażone w antyżebracze komunikaty: „Stop żebractwu w Poznaniu”,
„Żebractwo to wybór, nie konieczność”, „Nie ma dających, nie będzie
biorących” oraz „Nie dawaj pieniędzy, pomagaj rozsądnie”. Podano
na nich numer infolinii, pod którą konsultanci przez całą dobę „udzielają osobom zainteresowanym informacji w zakresie postępowania
w obliczu żebractwa”20.
Jest to tylko jeden z przejawów dyscyplinowania i penalizacji
biedy, czy też — przytaczając określenie Moniki Bobako — „rasizmu
klasowego”21. Ubodzy są sukcesywnie spychani na margines społeczeństwa; ich życie nie przedstawia wartości, ich przeznaczeniem stają
się hotele socjalne, osiedla kontenerowe lub po prostu bruk. Eksmisje
na bruk odbywają się najczęściej przy brutalnej asyście policji. Władze
miast oraz prywatni właściciele nie odstępują od nich, pomimo licznych protestów, w tym blokad spontanicznie organizowanych przez
aktywistów związanych z ruchami miejskimi. Można tu przywołać chociażby przypadek blokady eksmisji poruszającej się na wózku Krystyny Jencz z Poznania22, po której kilku aktywistów z Rozbratu zostało
19.
Zob. R. Jakubowicz, Literaci do piór! Bieda do kontenera!, „Rozbrat.
org” 2012 (25 VII) [online], http://www.rozbrat.org/publicystyka
/sprawy-lokalne/3501-literaci-do-pior-bieda-do-kontenera
[dostęp: 23.11.2013].
20.
Zob. R. Jakubowicz, Precz!, „MOCAK Forum” 2011, nr 2, s. 52–57
[online], http://www.mocak.pl/precz-rafal-jakubowicz [dostęp:
23.11.2013].
21.
Zob. M. Bobako, Konstruowanie odmienności klasowej jako urasawianie. Przypadek Polski po 1989 roku, Biblioteka Online Think Tanku Feministrycznego 2011, [online], http://www.ekologiasztuka.pl/
pdf/f0108Bobako2011.pdf [dostęp: 23.11.2013].
22.
Zob. Rozbrat.org, Brutalna eksmisja kobiety na wózku inwalidzkim,
„Rozbrat.org” 2011 (25 X) [online], http://www.rozbrat.org/
informacje/poznan/2816-brutalna-eksmisja-kobiety-nawozku-inwalidzkim [dostęp: 23.11.2013].
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oskarżonych o przewodzenie niezgłoszonemu zgromadzeniu. Symbolem walk lokatorskich stała się niewyjaśniona dotąd śmierć Jolanty
Brzeskiej, działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów,
a także dramat mieszkańców zabarykadowanej kamienicy przy ulicy
Stolarskiej w Poznaniu, których losy śledził cały kraj. Polityka mieszkaniowa pogłębia przepaść pomiędzy różnymi segmentami klasy pracującej. W Polsce, z jednej strony mamy praktykę drogiego budownictwa dla zamożnych, z drugiej — całkowity zanik taniego budownictwa
komunalnego, zwłaszcza dla rodzin, których dochody kształtują się
poniżej minimum socjalnego. Walka o sprawy lokatorskie stanowi
próbę wyrwania tej sfery życia spod dyktatu rynku.
Ciekawy w tym kontekście projekt zrealizowała w czerwcu
2013 roku, w naszej pracowni, we współpracy z Anarchistycznym
Klubem/Księgarnią Zemsta, Justyna Orłowska, studentka Pracowni
Transdyscyplinarnej profesora Grzegorza Klamana. Jej performance
był kontynuacją czerwcowej wystawy S.A./Spółka Akcyjna. Miała ona
miejsce w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku, w ramach organizowanych przez Pracownię Transdyscyplinarną i gdańską ASP warsztatów Medianacje 9, na których gościła nasza pracownia. Działanie
Justyny Orłowskiej odbyło się w bramie „wyczyszczonej” już kamienicy przy ulicy Piaskowej w Poznaniu. Właśnie w tej kamienicy zawiązało się Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, które podjęło nierówną walkę ze stojącym za „czyścicielami” NeoBankiem, zwanym
NeoGangiem. Artystka użyła do czyszczenia bramy specjalnie spreparowanego mopa, wykonanego z własnych włosów. Performance, kilkakrotnie przerywany przez dozorcę — który nawet wezwał ochronę
— był symbolicznym gestem oczyszczenia miejsca po działaniach
„czyścicieli”, zrealizowanym tuż przed wyprowadzeniem się ostatniego
lokatora.
T. Załuski: Jaką „skuteczność”, jaki potencjał mają takie symboliczne gesty? Jakie efekty przyniósł ten właśnie performance?
R. Jakubowicz: Działanie Justyny Orłowskiej rzeczywiście było symbolicznym gestem. Nikt z nas nie oczekiwał przecież, że konsekwencją jej performance będzie powstrzymanie „czyścicieli”. Działanie to
miało jednak oddźwięk medialny. Dzięki artykułowi w „Gazecie Wyborczej”23, autorstwa Piotra Żytnickiego, dziennikarza od samego

23.
Zob. P. Żytnicki, Umyła bramę własnymi włosami, ochroniarz zabrał
jej wiadro, „Gazeta Wyborcza” 2013 (22 VIII) [online], http://poznan.
gazeta.pl/poznan/1,36037,14479345.html [dostęp: 27.11.2013].
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początku zajmującego się sprawą „czyszczenia” kamienic, udało się
po raz kolejny uderzyć w NeoGang. Dzięki nagłośnieniu akcji Justyny
Orłowskiej mogliśmy wesprzeć walkę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, i pokazać, że nie działa ono w osamotnieniu. To praktyczny efekt łączenia środowisk, a w efekcie — rozszerzanie pola
walki.
T. Załuski: Wspomniałeś wcześniej o „artywizmie”. Czy tego
rodzaju działania określiłbyś też mianem „sztuki zaangażowanej
społecznie”? Interesuje mnie, jak w ogóle oceniasz kwestię
społecznego zaangażowania w sztuce polskiej po transformacji
ustrojowej...
R. Jakubowicz: Pojęcie „sztuki zaangażowanej” można rozumieć na
różne sposoby. Używa się także innych określeń, w pewnym sensie
pokrewnych, choć niebędących synonimami: „sztuka krytyczna”,
„sztuka radykalna”, „sztuka różnicująca”, „sztuka społeczna”, „sztuka
sugerująca”, „sztuka oporu”. Bliska „sztuce zaangażowanej” jest
również koncepcja „sztuki szczególnej”, sformułowana przez Andrzeja Turowskiego, który postrzega radykalną sztukę wykorzystującą
swój subwersywny potencjał jako anarchistyczny składnik demokratycznego sporu24. Myślę, że wszystkie te pojęcia — niektóre z nich
silnie eksploatowane w latach 90. — są mi bliskie. Jeśli miałbym się
jednak zdeklarować — skłaniałbym się ku działaniom na granicy
sztuki i aktywizmu, a zatem, raz jeszcze, ku „artywizmowi”.
Interesują mnie głównie kwestie socjalne oraz ekonomiczne.
W latach 90., zaraz po transformacji ustrojowej, sztuka krytyczna była
zaangażowana w sprawy obyczajowe. Przepracowywano wówczas
temat ciała, problemy mniejszości seksualnych oraz hegemonii kościoła katolickiego, zmagano się z cenzurą religijną (zmagania te
wciąż trwają — co ujawniły ostatnie wydarzenia w CSW Zamek Ujazdowski, związane ze znanym projektem Jacka Markiewicza Adoracja
Chrystusa z 1993 roku). Po 1989 roku artyści walczyli z nietolerancyjnym społeczeństwem, zamiast wspólnie z ofiarami transformacji dać
odpór kapitalistycznemu wyzyskowi. Temat pracy praktycznie nie
istniał, nie używano też pojęcia klasy robotniczej, które jednoznacznie
kojarzono z PRL-em oraz sytuacją ludzi zagrożonych dezindustrializacją. Tymczasem, klasa — jako kategoria analityczna — ujawnia swoją

24.
Zob. A. Turowski, Sztuka, która wznieca niepokój. Manifest artystyczno-polityczny sztuki szczególnej, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012, s. 41.
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moc wyjaśniającą jedynie w społeczeństwach kapitalistycznych25.
Klasa robotnicza wciąż istnieje, po prostu wygląda dziś inaczej. Ważne,
by nadal posługiwać się tym terminem, również w kontekście kultury,
ponieważ odnosi się on — na co zwrócił uwagę Neil Smith — do ludzi,
którzy są ofiarami oszczędności i cięć budżetowych oraz kryzysu fiskalnego26.
Pod koniec lat 90., za sprawą postaw promowanych między
innymi przez Magazyn oraz Galerię Raster, młodzi artyści wyraźnie spuścili z tonu. Bunt oraz postawy krytyczne stały się passé, do
głosu doszedł popbanalizm, krańcowo odległy od ówczesnych problemów społeczno-ekonomicznych, w wielu przypadkach afirmujący
wolny rynek, utożsamiany z wolnością i demokracją. Koniec lat 90. był
czasem — niestety w dużej mierze za sprawą sukcesu Rastra — „pogodzenia się z rzeczywistością”. Jak to określił Stach Szabłowski
w kontekście wystawy Scena 2000, „wreszcie” wszyscy zostaliśmy
konsumentami, „wreszcie” też nasza przestrzeń została opanowana
przez media27. Artyści aspirowali do bycia elitą (w 2001 roku w krakowskim Bunkrze Sztuki odbyła się wystawa pod wymownym tytułem
POPelita. Nowa klasa polskiej sztuki). Naiwnie uwierzyli w obietnice
neoliberalizmu, który powszechnie postrzegano jako powrót do normalności i odwrócili się — zresztą podobnie jak politycy — od świata
pracy. Dlatego trudno się dziwić, że dawali się potem łatwo wykorzystywać i nie potrafili rozpoznać własnej sytuacji w kategoriach pracy.
Brakowało adekwatnego języka. Pamiętam, że ja również — w dyskusji
o ocenzurowanej pracy Arbeitsdisziplin z 2002 roku — eksponowałem
głównie kontekst odniesień historycznych. Wówczas nie byłem jeszcze
gotów na dyskusję o pracy, choć sam pracowałem na umowach śmieciowych i moja sytuacja ekonomiczna była fatalna.

25.
Zob. D. Ost, Wprowadzenie, [w:] E. Dunn, Prywatyzując Polskę.
O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, przeł.
P. Sadura, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 7.
26.
Zob. D. Hugill, N. Smith, Pragnienie rewolucji w dobie cięć budżetowych, przeł. M. Rauszer, „Praktyka Teoretyczna”, http://www.
praktykateoretyczna.pl/index.php/pragnienie-rewolucji-wdobie-ciec-budzetowych [dostęp: 27.11.2013].
27.
Zob. Sztuka bez tezy. O wystawie Scena 2000 mówią autorzy:
Ewa Gorządek i Stach Szabłowski, „Magazyn Sztuki + Obieg” 2001,
nr 1 (26), s. 34–39.
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T. Załuski: Jak dziś ten język i tematyka ekonomiczno-socjalna przekłada się na funkcjonowanie pracowni Sztuka w Przestrzeni Społecznej? Jak zaznajamiasz studentów z tymi zagadnieniami, jak pokazujesz im, że są ważne, jak budujesz ich wiedzę na ich temat? Czy organizujesz im jakieś spotkania z aktywistami? Z kim współpracujecie?
R. Jakubowicz: Część zajęć to wykłady, prezentacje oraz dyskusje
o proponowanych tekstach. Do tego dochodzą otwarte konsultacje
projektów. Zajęcia są rodzajem warsztatu, w ramach którego wspólnie
zgłębiamy i analizujemy wybrane problemy. Na wyższych uczelniach
powinno się uczyć przede wszystkim krytycznego myślenia. Zatem —
w przypadku edukacji artystycznej — nie tyle strategii marketingu czy
promocji sztuki, sprofilowanych w taki sposób, by zaspokoić po studiach oczekiwania ewentualnych pracodawców (np. komercyjnych
galerii czy domów aukcyjnych), ile raczej umiejętności rozpoznawania
owych sklepikarsko-geszefciarskich technik oraz przeciwstawienia się
logice rynku sztuki, który stanowi chyba najbardziej dziką formę neoliberalnej gospodarki rynkowej. Wiem, że uczy tego Mikołaj Iwański
w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie od niedawna pracuje. W pozostałych szkołach artystycznych ciągle niepodzielnie panuje afirmatywne
podejście do rynku sztuki, rodem z lat 90. Trzeba wreszcie zmobilizować studentów do sprzeciwu wobec urynkawiania sztuki, uświadamiając im, że z funkcjonowania na rynku utrzymać się może jedynie garstka
artystów-celebrytów. Komercjalizacją zagrożone są również uniwersytety — fabryki wiedzy. Stają się one polem walki o autonomię. Masowa
edukacja jest — zdaniem Beverly J. Silver — jedną z najważniejszych
branż dóbr inwestycyjnych XXI wieku, ponieważ generuje ona wiedzę,
a jednocześnie przygotowuje pracowników mających umiejętności niezbędne dla nowej formy akumulacji kapitału, opartej właśnie na wiedzy.
Dlatego pracownicy sektora edukacyjnego, którzy są proletariuszami,
odgrywają kluczową rolę — jak twierdzi Silver — dla akumulacji kapitału w XXI wieku, podobną do tej, jaką odgrywali pracownicy branży
włókienniczej w XIX wieku czy pracownicy przemysłu samochodowego
w XX wieku28. Należy wykorzystać zajmowane przez nas akademickie
pozycje do włączenia się w tę walkę. Przynajmniej tyle możemy.
W Poznaniu świetne rzeczy robią — na przykład Krystian Szadkowski, Piotr Juskowiak i Joanna Bednarek z „Praktyki Teoretycznej”, która przygotowuje właśnie nowy numer, poświęcony „dochodowi

28.
Zob. B.J. Silver, Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., przeł. E. Cylwik, Książka i Prasa, Warszawa 1999,
s. 158–164.
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podstawowemu”; a także Andrzej W. Nowak i Monika Bobako z Pracowni Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która
organizuje otwarte wykłady. Obecnie też Joanna Bednarek prowadzi
w PPG konwersatorium na temat pracy kobiet. W tym roku rozpoczynamy współpracę z „Praktyką Teoretyczną”, z czego się bardzo cieszę,
choć nie wiemy jeszcze do końca, na czym ta współpraca będzie faktycznie polegać. Ciekawe debaty inicjuje Teatr Ósmego Dnia, który
przygotował właśnie nowy spektakl, Ceglorz, odnoszący się do Zakładów Cegielskiego. Trwa właśnie walka o Ósemki29. Ważnym dla nas
miejscem jest też prowadzony przez środowisko Rozbratu Anarchistyczny Klub/Księgarnia Zemsta, który jest nieformalnym zapleczem
pracowni. W Zemście właśnie została otwarta, przygotowana przez
Stanisława Rukszę, barbórkowa wystawa jednego z najciekawszych
artystów młodszego pokolenia — Łukasza Surowca, Czarne Diamenty.
Na szczęście, istnieje tu, w Poznaniu, bardzo silny ruch. Poznańska Federacja Anarchistyczna jest chyba najlepiej zorganizowana w Polsce.
W tym roku został otwarty nowy skłot, Od:zysk, który znajduje się
w kamienicy na Starym Rynku (trwa właśnie walka o jego utrzymanie30). No i oczywiście wspomniany już Rozbrat, który w tym roku obchodził dziewiętnaste urodziny. Do tego wydawnictwo Bractwo Trojka
oraz „Przegląd Anarchistyczny”. Prężnie działają tu Ogólnopolski
Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, Szum TV i Studio KontrPlan.
W Zemście regularnie organizowane są wykłady, spotkania,
projekcje oraz wystawy. Czujemy się tu „u siebie”, chyba już nawet
trochę jak współgospodarze tego miejsca. Staramy się wykorzystać
jego przestrzeń oraz potencjał związanego z nim środowiska. Autorem
znaku graficznego naszej pracowni jest Marek Piekarski, czyli Sanczo
z Federacji Anarchistycznej, założyciel Zemsty. Korzystamy z możliwości, jakie stwarza imponująca dynamika poznańskiego ruchu.
Szczególnie cenne wydaje mi się to, że można tu konfrontować sztukę

29.
Zob. Radni szukają sposobu na Ósemki i wcale się z tym nie kryją,
z Ewą Wójciak rozmawia Agnieszka Ziółkowska, „Dziennik Opinii”
2013 (12 XII) [online], http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/
teatr/20131212/wojciak-radni-szukaja-sposobu-na-osemki-iwcale-sie-z-tym-nie-kryja [dostęp: 28.11.2013].
30.
Zob. Kolektyw Od:zysk, Federacja Anarchistyczna sekcja Poznań,
Nie kupiono Od:zysku. W sądzie śmierdzi niesprawiedliwością,
„Rozbrat.org” 2013 (30 X) [online], http://www.rozbrat.org/
dokumenty/kontrola-spoleczna/4026-nie-kupiono-odzyskuw-sdzie-mierdzi-niesprawiedliwoci [dostęp: 28.11.2013].
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z dyskusjami wykraczającymi poza jej obszar, co jest istotne dla obu
stron. W lutym 2013 roku w Zemście odbył się pokaz filmu dokumentalnego Julii Popławskiej: Bo jak się mocno czegoś chce, który towarzyszył wykładowi Krzysztofa Króla Gospodarstwo domowe w kapitalizmie. Po projekcji i wykładzie odbyła się bardzo interesująca dyskusja, podczas której zwrócono uwagę na takie kwestie, których chyba
nikt nie jest w stanie podjąć podczas rozmowy-korekty w Uniwersytecie Artystycznym. W Zemście zorganizowaliśmy też, pod szyldem
pracowni, prezentację PRACA-DOM, w której uczestniczyły Michalina Mistrzak, Julia Popławska i Anna Raczynski. Zaprezentowaliśmy
cztery filmy — wspomniany już: Bo jak się mocno czegoś chce Julii
Popławskiej i jej nowy projekt Musisz mi opowiedzieć o ważce, a także
Coś fajnego Anny Raczynski oraz 66 km od największego Jezusa na
świecie, autorstwa Michaliny Mistrzak i Anny Raczynski. Pojawiły się
różne wątki — między innymi prekarnej pracy kobiet za granicą oraz
pracy artysty. Wystawa była zapowiedzą tegorocznego tematu zajęć
w pracowni, którym jest właśnie PRACA. Ostatnim wydarzeniem — realizowanym we współpracy z Zemstą, Wielkopolskim Stowarzyszeniem
Lokatorów oraz gdańską Pracownią Transdyscyplinarną profesora
Grzegorza Klamana — był wspomniany już performance oraz wystawa
Justyny Orłowskiej. Zatem, wydaje mi się, że ta swoista wymiana działa
w obie strony — my coś wnosimy do Zemsty, wspieramy jej środowisko,
ale jednocześnie wiele dostajemy w zamian.
W tym roku, między innymi z Dorotą Grobelną — którą w przyszłości chciałbym zaprosić do współtworzenia pracowni — Mikołajem
Iwańskim, Krystianem Szadkowskim z „Praktyki Teoretycznej” oraz
Jarosławem Urbańskim z Inicjatywy Pracowniczej chcemy ruszyć
z projektem „Wszechnica Pracownicza”, swoistą samokształceniową
platformą wymiany wiedzy. Jest to oczywiście nawiązanie do „Wszechnic Robotniczych”, popularnych w latach 80. Mój bliski przyjaciel,
zmarły w 2006 roku, Włodzimierz Filipek był jednym z współzałożycieli Wszechnicy Robotniczej, organizującej w zakładach pracy wykłady
oraz działalność wydawniczą. Wszechnica Pracownicza będzie rodzajem warsztatów, organizowanych wspólnie z Inicjatywą Pracowniczą.
Na początek myślimy o aktywności w Poznaniu. Chcielibyśmy, żeby Eugeniusz Poczta, związkowiec z Zakładów Cegielskiego, zrobił warsztaty
dla artystów, w tym studentów mojej pracowni, jak należy zabrać się do
organizowania strajku. W bardziej odległej perspektywie marzy mi się
wystawa Dyskurs pracy w polskiej sztuce współczesnej po 1989 roku
w hali W7 Zakładów Cegielskiego, tej samej, w której Ósemki zrobiły
spektakl Ceglorz. Tego przedsięwzięcia, które chcielibyśmy realizować z kolektywem kuratorsko-redakcyjnym, w tym ze Stanisławem
Rukszą, nie sposób zrealizować tylko siłami ruchu, trzeba zdobyć na
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nie środki. Ostatnio w Bratysławie rozmawiałem o tym projekcie z przyjaciółmi z Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych. Krytyk i kurator Daniel Grúň
oraz artyści Patrik Kovačovský i Anton Čierny bardzo się tym zainteresowali. Doszliśmy do wniosku, że ciekawie byłoby zrobić duży projekt wystawienniczo-badawczy, włączając w niego także inne byłe kraje bloku
wschodniego. Trochę jak Gender Check Bojany Pejić, tyle że o pracy. Bo
temat pracy w sztuce Europy Wschodniej po 1989 roku jest ciągle nieprzepracowany.
T. Załuski: Czy mógłbyś przybliżyć realizacje studentek, o których
wspominałeś — Julii Popławskiej, Michaliny Mistrzak i Anny
Raczynski?
R. Jakubowicz: Bo jak się mocno czegoś chce Julii Popławskiej to film
o kobietach, które wiele lat temu opuściły domy i rodziny w Polsce, by
szukać pracy w Niemczech. Pracują tam, na prekarnych warunkach,
jako sprzątaczki w domach obcych ludzi. Miało to być zajęcie tymczasowe, jednak z każdym rokiem marzenie o powrocie do kraju i znalezieniu
zatrudnienia w zawodzie stawało się coraz bardziej nierealne i odległe.
Wyjazd za pracą do Niemiec można postrzegać jako opór wobec panującego w Polsce bezrobocia i związanego z nim braku perspektyw. Film jest
jednak przede wszystkim przepracowywaniem przez autorkę własnego
lęku — lęku o pracę po ukończeniu studiów.
Film Coś fajnego Anny Raczynski — w przeciwieństwie do pozostałych prac — nie powstał, niestety, w naszej pracowni. Jest to praca dyplomowa, którą Anna Raczynski zrealizowała na Uniwersytecie w Exeter
w 2009 roku. Coś fajnego to film o Polakach, którzy wyjechali do Anglii
i znaleźli tam pracę w firmie recyklingowej. Segregują odpady. Monotonia
pracy przy taśmie kontrastuje z pięknymi zdjęciami i zabawną ścieżką
dźwiękową. Kamera koncentruje uwagę na detalach. Wypowiadający się
rodacy nie chcą wracać do ojczyzny. Twierdzą, że w Anglii — która stała
się ich nowym domen — lepiej się pracuje i łatwiej żyje. Pragną tylko podwyżki.
Z kolei bohaterami wspólnego projektu Michaliny Mistrzak i Anny
Raczynski, filmu 66 km od największego Jezusa na świecie, są państwo
Pateccy. Film pokazuje warunki, w jakich mieszkają. Ich wspólny dom jest
jednocześnie pracownią rzeźbiarską, w której tworzy Mirosław Kazimierz
Patecki, autor słynnej figury Chrystusa Króla, górującej nad Świebodzinem, powstałej na zamówienie księdza Sylwestra Zawadzkiego. Autorki
filmu poznały Mirosława Kazimierza Pateckiego i zaprzyjaźniły się z nim
podczas 7. Berlin Biennale, gdzie rzeźbił on — tym razem na zamówienie Artura Żmijewskiego — kopię głowy świebodzińskiego Jezusa. Anna
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Raczynski pracowała wówczas w Kunst-Werke w charakterze wolontariuszki — jednym z jej obowiązków było właśnie opiekowanie się rzeźbiarzem. Można odnieść wrażenie, że w kontekście berlińskiego biennale Patecki został uprzedmiotowiony: funkcjonował nie tyle jako artysta,
ile raczej jako ciekawostka i „atrakcja” imprezy. Michalina Mistrzak
i Anna Raczynski w swoim filmie ponownie go upodmiotowiły. Musisz
mi opowiedzieć o ważce to nowy film Julii Popławskiej. Bardzo osobista i odważna opowieść o rodzinnym domu i relacji z chorującą na schizofrenię siostrą, dla której praca (uczy ona języka angielskiego dzieci
z upośledzeniem umysłowym) stanowi formę autoterapii. Pojawia się tu
również kontekst opieki zdrowotnej w Polsce, która jest — delikatnie
mówiąc — daleka od ideału.
T. Załuski: Podczas panelu w Muzeum Sztuki zastanawialiśmy się,
czy film Julii Popławskiej: Bo jak się mocno czegoś chce, może być
materiałem dla socjologów, którzy zajmują się pracą emigracyjną.
Powiedziałeś wówczas, że może być materiałem do dalszych analiz,
a zatem — nie tyle metodyczną wiedzą, co raczej pewnym impulsem.
W jakim celu pokazujecie ten film w Zemście, w „Krytyce Politycznej”, w miejscach związanych z Inicjatywą Pracowniczą oraz grupami anarchofeministycznymi? W trakcie panelu podkreślałeś osobisty charakter filmu Julii Popławskiej, ale jednocześnie pokazujecie
go w sytuacjach, w których ten ściśle osobisty aspekt schodzi trochę
na drugi plan. Liczy się raczej zdolność do generalizacji osobistego
doświadczenia — i to ona powoduje, że możecie ten film pokazywać
w kontekście pozaartystycznym.
R. Jakubowicz: Pamiętam, że Julia Popławska przyniosła na zajęcia częściowo już zmontowany materiał. Nie była zadowolona z efektu. A mnie
dosłownie powaliła siła przekazu tego filmu, zrealizowanego w konwencji dokumentu, zresztą świetnie zmontowanego. Ogromne wrażenie
zrobiła na mnie też odwaga autorki, tym bardziej że akademie sztuki to
miejsca, w których panuje sporo „lansu” — raczej nie odsłania się tu
słabości.
O kulisach powstania filmu Julia opowiedziała w wywiadzie przeprowadzonym przez Katarzynę Czarnotę, opublikowanym na stronie
„Rozbratu”31. Film zaczyna się od ujęcia w kuchni — sceny rozmowy

31.
Zob. Bo jak się mocno czegoś chce. Wywiad z Julią Popławską,
„Rozbrat.org” 2013 (11 VII), [online], http://m.rozbrat.org/kultura/
film/3976-bo-jak-sie-mocno-czegos-chce-wywiad-z-juliapoplawska [dostęp: 30.11.2013].
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Julia Popławska
Musisz mi opowiedzieć o ważce, wideo, 2013
Dzięki uprzejmości artystki
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autorki z główną bohaterką. W dalszej części kobiety, oglądane
w trakcie sprzątania mieszkań swoich pracodawców, mówią o trudnej
sytuacji w Polsce, która zmusiła je do wyjazdu, o wysiłku fizycznym,
monotonii, obciążeniach psychicznych, upokorzeniach oraz poczuciu
skrępowania, wiążącym się z pracą w prywatnych domach Niemców.
Mówią o rozłące z rodzinami, tęsknocie za dziećmi oraz uciążliwej barierze językowej. Mówią też o determinacji oraz cenie, jaką muszą zapłacić za możliwość wypełnienia lodówek — swoich i rodzin. Tą ceną
jest alkoholizm i powszechne uzależnienie od środków psychotropowych. Dowiadujemy się o problemach, z jakimi bohaterki borykały się
w kraju, między innymi bezrobociu, a także o ich sytuacji mieszkaniowej, uniemożliwiającej im powrót. Praca w Niemczech pozwala im
fizycznie przetrwać, ale jednocześnie pogarsza ich relacje rodzinne,
rozbija związki. Są to doświadczenia powszechne, wspólne dla wielu
polskich kobiet w różnym wieku, zwłaszcza mieszkających na prowincji, gdzie nie ma wielu perspektyw.
Kamera uważnie śledzi rutynowo powtarzane czynności i gesty
sprzątających kobiet w różnych wnętrzach. Niektóre wnętrza są
pełne kiczowatego przepychu, inne zaś zwyczajne. Na koniec kamera
wraca do kuchni, miejsca, gdzie rozpoczął się film. I tutaj jesteśmy
świadkami kluczowej rozmowy, w której dochodzi do głosu obawa
autorki o własną przyszłość zawodową, o to, że może ona wyglądać —
pomimo wysiłku wkładanego w studia — bardzo podobnie.
Bo jak się mocno czegoś chce — może funkcjonować
w różnych kontekstach. Na wspomnianym przez Ciebie anarchofeministycznym Festiwalu Nushu w Gliwicach film Julii Popławskiej
został pokazany w ramach spotkania Kobieca praca prekarna jako
forma nierówności między samymi kobietami, organizowanego przez
Kobiety z Inicjatywą (OZZ Inicjatywa Pracownicza). Środowisko anarchofeministyczne jest generalnie nieco hermetyczne, co dobrze oddawała nazwa Nushu — odnosi się ona do nieistniejącego języka o blisko
czterotysiącletniej historii, używanego w Chinach wyłącznie przez
kobiety. Film ponoć wywołał na festiwalu bardzo ciekawą dyskusję
i spowodował, że uczestnicy imprezy o nieco lifestylowym charakterze musieli się skonfrontować z realnym namacalnym problemem.
Krótko potem film został pokazany w redakcji „Krytyki Politycznej” w ramach cyklu spotkań prowadzonych przez Mikołaja Iwańskiego Kaszel Artysty. W spotkaniu tym uczestniczyła również ekonomistka, profesor Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, która sporo mówiła
o potrzebie „kreatywności”... Bohaterki filmu Julii Popławskiej także
musiały być i kreatywne i elastyczne — tyle że nie jest to kreatywność,
S — 353

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

którą się dostrzega i docenia. Ten rodzaj kreatywności nie polepsza
sytuacji życiowej. W tekście Przymus kreatywności Anna Zawadzka
zastanawiała się, co decyduje o tym, że niektóre praktyki rozpoznajemy jako kreatywne i dzięki temu są one opłacane, a inne nie. Rozważała też, czy złożone strategie przetrwania, wypracowane przez ludzi,
którzy wypadli z rynku pracy, można nazwać kreatywnością, czy kategorie zaczerpnięte z neoliberalnego dyskursu da się zastosować do
doświadczeń tych, którzy znaleźli się poza polem widzialności, wreszcie — czy kreatywność niezwiązana z możliwością kariery jest tą samą
kreatywnością, której wymagają od nas pracodawcy. Ten rodzaj kreatywności Zawadzka nazywa „bękartem nowego kapitalizmu”32. Bo jak
się mocno czegoś chce — ma moc sprowadzania różnych akademickich dyskusji na ziemię. Zmusza do konfrontacji z realiami, które stały
się rzeczywistością wielu polskich rodzin. Ostatnio film został pokazany na panelu: Czym jest prekariat?, zorganizowanym w ramach cyklu
spotkań Praca i sztuka w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.
T. Załuski: W tym roku na zajęciach w pracowni będziecie właśnie
zajmować się tematyką pracy. Jak zamierzasz się do tego zabrać?
R. Jakubowicz: Zaczęliśmy od uczestnictwa w spektaklu Teatru
Ósmego Dnia Ceglorz, zrealizowanego w jednej z hal fabrycznych Zakładów Cegielskiego oraz dyskusji, która odbyła się po przedstawieniu.
Przez dwanaście lat pracowałem w przemyśle edukacyjnym na prekarnych warunkach, czyli na umowach śmieciowych. Teraz, gdy mam
już etat, zacząłem przepracowywać tamto doświadczenie, rozpoznając własną sytuację w kategoriach klasowych. Stąd chyba temat, który
zaproponowałem. Zależy mi, żeby wyposażyć studentów w narzędzia pozwalające im zrozumieć rzeczywistość, z którą przyjdzie im się
zderzyć już za kilka lat. Mam nadzieję, że będą podchodzić z rezerwą
do oferowanych im staży czy wolontariatów. W ostatnim czasie zrealizowałem kilka projektów dotyczących problematyki pracy i bezrobocia — na przykład Semperit 1936 (Art Boom Festival, Kraków 2012),
Bezrobotny (CSW Kronika, Bytom, 2012), Manifest (Zachęta Narodowa
Galeria Sztuki, Warszawa, 2013 oraz CSW Kronika, Bytom, 2013) oraz
Płyta (CSW Kronika, Bytom, 2013/2014).
W roku akademickim 2013/2014 w pracowni będziemy interesować się między innymi problematyką pracy najemnej i nienajemnej,

32.
A. Zawadzka, Przymus kreatywności, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. J. Sowa i in., Fundacja
Bęc Zmiana, Warszawa 2011, s. 236.
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produkcyjnej i nieprodukcyjnej, pracy reprodukcyjnej, niematerialnej,
prekarnej, postfordowskiej, kognitywnej, afektywnej i biopolitycznej
oraz problemem bezrobocia — od analizy Bezrobotnych Marienthalu
i Pamiętników bezrobotnych z lat 30., po sytuacjonistyczny manifest
Szczęśliwi Bezrobotni z 1996 roku, nawiązujący do Paula Lafargue’a.
Będziemy zajmować się oporem pracowników, w tym włoskim autonomizmem, prawem do strajku oraz obecną sytuacją związków zawodowych, jak również konsekwencjami transformacji ustrojowej, czyli
terapii szokowej, w Polsce i Europie Wschodniej. A także wykluczeniem, dyskryminacją ekonomiczną i rasizmem klasowym, problematyką nędzy, ubóstwa, neoliberalną i antyspołeczną polityką mieszkaniową, prowadzącą do procederu „czyszczenia kamienic”, tworzenia
gett biedy (osiedli kontenerowych i tzw. „hoteli socjalnych”) i penalnego zarządzania biedą.
Pojawią się też, niewątpliwie, zagadnienia polityki społecznej
jako formy presji, w tym dyscyplinowania zalegających z czynszem
bezrobotnych za pomocą takich instrumentów, jak „prace społecznie użyteczne”, kwestie dostępu do edukacji i uniwersytetu — fabryki
wiedzy jako pola walki, a także wspomniana wcześniej problematyka rewitalizacji/gentryfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli,
jaką w tego rodzaju procesach odgrywają artyści. Będziemy zajmować się wyzyskiem w tak zwanych „specjalnych strefach ekonomicznych” w Polsce i na świecie, między innymi w Chinach, oraz kryzysem eksperymentu kibucowego w Izraelu, który był — jak to określił
Noam Chomsky — najwyrazistszym przykładem realizacji ideału
anarchistycznego. Będziemy się również zajmować ruchami protestu w Anglii, Hiszpanii, Grecji i Brazylii, ruchem Occupy w USA oraz
Arabską Wiosną. Będziemy analizować realizacje artystyczne, przepracowujące problematykę pracy, zwłaszcza po 1989 roku, szukając przyczyn nieobecności tego tematu w sztuce krytycznej lat 90.
I wreszcie — zajmiemy się polityką kulturalną oraz sytuacją artystów
na rynku pracy w kapitalizmie kognitywnym, a także mechanizmami rynku sztuki, czyli rzeczywistością, z którą niektórym studentom
przyjdzie się zmierzyć zaraz po ukończeniu studiów. Podejmiemy
krytykę wyzysku w przemyśle kulturalnym (niekończące się staże
i wolontariaty), powszechnego w środowisku artystycznym freelancingu oraz wszechobecnego, opresyjnego dyskursu produktywności i „kreatywności” Richarda Floridy. Wrócimy do języka, w którym
funkcjonuje pojęcie klasy społecznej i walki klasowej. Ważne bowiem,
żeby artyści nauczyli się budowania sojuszy z innymi grupami zawodowymi i dopiero z tej pozycji domagali się — wbrew powszechnemu
w tym środowisku elitaryzmowi oraz dyskursowi produktywności —
zmian. Kultywowanie podziałów zawsze służyło nastawianiu różnych
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segmentów klasy pracującej przeciwko sobie. Dlatego należy prowadzić, wbrew narzucanym pracownikom hierarchiom, solidarną walkę.
Zamiast podkreślać różnice — trzeba szukać tego, co może łączyć.
Walka o polepszenie sytuacji świata pracy musi być wspólna, ponieważ interes jest w gruncie rzeczy wspólny.
T. Załuski: Czy są dziś w Polsce szanse na skuteczną samoorganizację artystek i artystów oraz podjęcie przez nich działań, nie
tylko na rzecz własnych, partykularnych celów zawodowych,
które są, oczywiście, niezwykle istotne, ale na rzecz szerszych
zmian uwarunkowań pracy i polityki ekonomiczno-społecznej?
Czy będą potrafili — i chcieli! — tak się zorganizować i działać?
Wspomniałeś o pomyśle warsztatów mających pokazać studentom i studentkom, jak się zabrać do organizacji strajku. Czy
w analogiczny sposób można też uczyć ich innych form działania
i walki o interesy oraz prawa pracownicze?
R. Jakubowicz: Artyści wreszcie zaczęli mówić otwarcie, a nie tylko
w kuluarowych rozmowach, o swojej sytuacji ekonomicznej, w końcu
rozpoznając się jako pracownicy. Oczywiście, nie wszyscy, wielu zupełnie nie rozumie tych dyskusji i nie potrafi się w nie w żaden sposób
włączyć. Jednak — generalnie — jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu.
Duża w tym zasługa zaangażowania Grzegorza Klamana i Anety
Szyłak — działalności wystawienniczej oraz wydawniczej Instytutu
Sztuki Wyspa w Gdańsku (m.in. festiwal Alternativa), książek wydawanych przez Krytykę Polityczną i Bęc Zmianę. To efekt wieloletniej
działalności takich instytucji jak: CSW Kronika w Bytomiu, która zrealizowała między innymi znakomite projekty Łukasza Surowca oraz
Muzeum Sztuki w Łodzi (wystawa Joanny Sokołowskiej Robotnicy
opuszczają miejsca pracy z 2010 roku oraz trwająca właśnie wystawa
Haruna Farockiego i Antje Ehmann Praca w jednym ujęciu). Warto
również wspomnieć o przygotowanej przez Ewę Toniak wystawie
Wolny Strzelec/Freelancer, która niedawno odbyła się w Zachęcie.
Na mnie największy wpływ wywarły jednak kontakty z Jarosławem
Urbańskim z Inicjatywy Pracowniczej, Markiem Piekarskim z Federacji Anarchistycznej, Krzysztofem Królem z „Przeglądu Anarchistycznego” i wydawnictwa Bractwo Trojka oraz Katarzyną Czarnotą z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów.
Z roku na rok powstaje coraz więcej projektów, wystaw
i książek dotyczących pracy. To przede wszystkim rezultat działalności Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej (zwłaszcza Katarzyny Górnej, Mikołaja Iwańskiego, Karola Sienkiewicza i Artura Żmijewskiego) oraz ubiegłorocznego strajku artystów. Dzień bez sztuki, czyli
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strajk artystów, w który włączyły się również publiczne instytucje,
między innymi Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, był — jak to trafnie
określił Jarosław Urbański — ciosem w serce systemu. Bo wszyscy
myśleli, że artyści sobie radzą, tymczasem nie mają oni nawet zabezpieczeń socjalnych33. Artyści — kreatywni, elastyczni i hipermobilni, w większości pracownicy prekarni, stachanowcy neoliberalizmu,
gotowi do nieustannej samoeksploatacji — stanowić mieli awangardę
świata pracy. Dotąd w społecznej świadomości funkcjonowaliśmy
jako beneficjenci transformacji, wygrani. Okazało się, że jest inaczej.
Kapitał życzyłby sobie, żebyśmy wszyscy wykonywali — tak jak
artyści — darmową lub nisko opłacaną pracę i jeszcze wykazywali się
przy tym podobnym zaangażowaniem oraz entuzjazmem. Mieliśmy
być dowodem na to, że system działa, a co więcej — że wszyscy mogą
funkcjonować podobnie jak my, bez zabezpieczeń socjalnych. Można
odnieść wrażenie, że propagowane niegdyś przez Josepha Beuysa
hasło „każdy artystą” sprawdziło się z naddatkiem, tyle że na gruncie
ekonomii i ekonomizacji pracy. Hasło to znajduje dziś wyraz w uelastycznieniu form zatrudnienia, upowszechnieniu „umów o dzieło” oraz
wprowadzeniu różnych modeli wolontariatu, powszechnych również
w innych niż artystyczna branżach.
Trzeba zdemaskować i obnażyć ten dyskurs. Dlatego zaangażowałem się w tworzenie Komisji Środowiskowej „Pracownicy
Sztuki”, działającej w strukturze Inicjatywy Pracowniczej. Udało się to
przeprowadzić! Przewodniczącą Komisji jest Katarzyna Górna. Rozpoczynała ona karierę artystyczną w latach 90., potem prowadziła
firmę eventową, w związku z czym dobrze poznała „uroki” własnej
działalności gospodarczej. Obecnie jest związana ze środowiskiem
„Krytyki Politycznej”. W komisji rewizyjnej są Mikołaj Iwański i Jaś
Kapela. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby ta komisja miała jak
najszerszą reprezentatywność. Planujemy agitację w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. W połowie stycznia, w Warszawie, odbędzie się spotkanie poświęcone problemom pracowników i pracownic sztuki34. Na pewno nie wszyscy pracownicy sztuki zapiszą się do

33.
A.M. Wasieczko, Czy strajk artystów może być skuteczny?, „Obieg”
2013 (05 VII) [online], http://www.obieg.pl/teksty/29145 [dostęp:
12.12.2013].
34.
Zob. Spotkanie Komisji Krajowej IP, „Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza” 2013 (07 X) [online], http://odwrotnie.www.ozzip.pl/teksty/informacje/ogolnopolskie/item/1630spotkanie-komisji-krajowej-ip [dostęp: 12.12.2013].
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anarchosyndykalistycznego związku (jest to bowiem deklaracja
światopoglądowa) — nie mam co do tego złudzeń. Jednak to pierwszy raz, gdy artyści zrzeszają się nie w związku artystów (typu ZPAP),
który miałby — przynajmniej teoretycznie — dbać o ich partykularne interesy, ale określają się po prostu jako pracownicy, uznając tym
samym, że ich sytuacja jest, w gruncie rzeczy, podobna do sytuacji
innych pracowników najemnych — etatowych i prekarnych — czy
też bezrobotnych. Stajemy w jednym szeregu z przedszkolankami
i robotnikami restrukturyzowanych zakładów przemysłowych, zjednoczeni we wspólnej walce.
W 1989 roku przegraliśmy jako grupa zawodowa, podobnie jak
robotnicy Ceglorza, tyle że wówczas jeszcze nie zdawaliśmy sobie
z tego sprawy. Wejście pracowników sztuki w struktury Inicjatywy
Pracowniczej, którą w 2004 roku zakładał w Cegielskim Marcel
Szary (do 1999 roku działacz Solidarności, który nie mógł pogodzić się z ugodową polityką związku po transformacji systemowej),
to krok w dobrym kierunku. Obecność artystów w Inicjatywie Pracowniczej może wzmocnić pozycję związków zawodowych, które są
w Polsce nieustannie ośmieszane i szykanowane przez władze oraz
zoligarchizowane media. Te ostanie tworzą — jak zauważył Tadeusz
Kowalik — negatywny obraz niemal wszelkich działań zbiorowych,
a szczególnie samoorganizacji i samoobrony pracowniczej jako akcji
populistyczno-roszczeniowych, a także konsekwentnie przekonują,
że uprawnienia pracownicze to wymuszone przywileje i przeszkody
leżące na drodze do efektywnego gospodarowania35. Z kolei my —
artyści i pracownicy sektora kultury — zyskujemy dzięki strukturom
związkowym wsparcie merytoryczne, doświadczenie, wiedzę i narzędzia, bez których skuteczna walka o polepszenie naszej sytuacji
byłaby niemożliwa. Należy więc szukać elementów łączących świat
pracy, nie zaś tworzyć podziały i podkreślać różnice, bo to jest na
rękę władzy oraz kapitałowi. Należy budować wspólny front, odwołując się do tych samych problemów pracowniczych, artykułowanych
w perspektywie klasowej, tak by konflikty w sferze kultury mogły
zostać rozpoznane przez pracowników innych sektorów nie jako spór
w łonie elit, lecz jako wspólna walka przeciw wyzyskowi36.

35.
T. Kowalik, Polska transformacja, Muza S.A., Warszawa 2009, s. 247.
36.
Zob. Protesty i praca w kulturze, „Inicjatywa Pracownicza. Biuletyn
Związkowy” 2013 (XI), nr 38, s. 5.
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T. Załuski: Ostatnie pytanie: czy jesteś zadowolony z działalności
pracowni po pierwszym roku jej istnienia?
R. Jakubowicz: Skoro powstały takie projekty, jak Julii Popławskiej,
Michaliny Mistrzak i Anny Raczynski — to oczywiste, że z pracy
studentów jestem bardzo zadowolony, natomiast z własnej — jak
zwykle — umiarkowanie. Od tego roku pracuję dodatkowo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w zupełnie innym obszarze, w Katedrze Studiów Azjatyckich. Trzeba to wszystko jakoś pogodzić, co
nie jest łatwe. Cóż, taki już los pracownika najemnego, pracującego
w przemyśle edukacyjnym.

Listopad  / grudzień 2013
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CZY SOJUSZ SZTUKI I NAUKI
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WOKÓŁ IDEI ARTYSTYCZNEJ
PRODUKCJI WIEDZY

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

Sztuka, poszukując narzędzi, które zapewniałyby jej możliwość skutecznego oddziaływania na rzeczywistość, często
sięgała po modele, metodologie, procedury i idee czerpane z różnych dziedzin nauki. W przeszłości artyści wielokrotnie podejmowali próby zbliżenia praktyki twórczej do
działalności badawczej, eksperymentatorskiej i wynalazczej, charakterystycznej dla naukowców, wskazywali też
na rozliczne, obopólne korzyści, jakie mogłyby płynąć ze
współpracy przedstawicieli obu sfer. Współcześnie postulaty zbliżenia, czy wręcz upodobnienia sztuki do procedur
badawczych nauki, a także twórczego współdziałania
tychże sfer, rozwijane są przede wszystkim w kontekście
idei „sztuki jako produkcji wiedzy” — wiedzy krytycznej,
emancypacyjnej i użytecznej społecznie.
Komu potrzebny jest sojusz i współpraca sztuki z nauką?
Czy dziedziny te mają sobie coś wzajemnie do zaoferowania? W jaki sposób, na jakich zasadach i na jakiej
płaszczyźnie mogą ze sobą współdziałać? Jakie warunki
muszą być spełnione, aby mogła rozwinąć się systematyczna i owocna współpraca artystów oraz badaczy z pola
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nauk humanistycznych, społecznych czy ścisłych? Jakie
kompetencje powinni mieć artyści i artystki, aby mogli
stać się wytwórcami nowej wiedzy?
Czy jednak sztuka może w ogóle „produkować” jakąkolwiek godną tego miana „wiedzę”? A jeśli tak, to jaki ma ona
charakter? W jaki sposób i przez kogo może być wykorzystywana w dobie społeczeństwa informacyjnego, kapitalizmu kognitywnego i przemysłów kreatywnych? Kto i jak
ma ją wydobywać z artystycznych logik, procedur, eksperymentów i wynalazków? Czy wiedzę, jaką przynosi sztuka,
cechuje bezpośrednia przydatność, bezpośrednia aplikowalność, czy też raczej ma ona charakter „laboratoryjny”?
Jeśli w grę wchodzi ten ostatni przypadek, to czy można
by, raz jeszcze i na nowo, uznać sztukę za laboratorium
i eksperymentatorium przyszłości, w którym to, co ma nadejść, już dziś nabiera wyrazistych kształtów? Jak generowaną przez nią, laboratoryjną wiedzę, przekuć na szerszą
praktykę społeczną? Jaką rolę mogą odegrać w tym działania edukacyjne?

T.Z.
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Stanfordzki Eksperyment Więzienny (Stanford Prison Experiment) to jedno z najgłośniejszych przedsięwzięć w polu
nauk społecznych. Jego autor, amerykański psycholog Philip
Zimbardo zebrał w 1971 roku grupę studentów, których umieścił w więziennej aranżacji. Drogą losowania, części z nich przypadła rola więźniów, innym strażników. Szybko okazało się, że
rola przejmuje władzę nad „zwykłymi studentami” — strażnicy, pozbawieni kontroli, przekształcili się w bestie, a eskalacja przemocy doprowadziła do przerwania eksperymentu
po sześciu dniach.
Eksperyment zaszokował zarówno środowisko naukowe, jak i opinię publiczną, stał się inspiracją do produkcji
filmowych i niekończących się dyskusji o wpływie kontekstu
zewnętrznego (struktury) na działanie jednostki. Badania
Zimbardo zafascynowały także polskiego artystę Artura
Żmijewskiego. W 2005 roku zrealizował on projekt Powtórzenie,
będący niejako rekonstrukcją SPE. Niejako, bo rekonstrukcji
tej towarzyszyła znacznie większa umowność — podział na
więźniów i strażników był rzeczywisty, jednak sama stylizacja
wnętrza bardziej przypominała scenografię do telewizyjnego
reality show niż wnętrze zakładu karnego.
Okazało się jednak, że — mimo tej umowności —
uczestnicy wchodzą w swe role z podobną intensywnością
i zaangażowaniem jak studenci Zimbardo. Różniło się tylko zakończenie — w Stanford projekt trzeba było przerwać,
w Polsce przerwali go sami uczestnicy. Wiele już na ten temat
zostało napisane, projekt Żmijewskiego zwieńczył film, zainteresowani mogą poznać szczegóły obu tych przedsięwzięć.
Ciekawsze jest pytanie: jaki rodzaj wiedzy wytworzył eksperyment Zimbardo, a jaki projekt Żmijewskiego?
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Amerykański psycholog działał w „polu nauki” — utytułowany akademik realizował swoje przedsięwzięcie w ramach
programu badawczego, posługiwał się określoną metodologią,
gwarantującą, że rezultaty badania będą miały charakter naukowy. Czyli jaki? To znaczy, że będzie je można opublikować
w recenzowanym czasopiśmie, w którym recenzenci — inni naukowcy ocenią metodologię, poprawność procesu badawczego,
zasadność wniosków itd. Po takiej procedurze, wyniki badania stają się częścią naukowej wiedzy, przedmiotem dalszych
interpretacji i krytyki, a także inspiracją do kolejnych badań.
Artur Żmijewski działał w „polu sztuki”, nie kierował się
naukową metodologią, choć z niej korzystał, m.in. zapraszając
ekspertów. Dyrektywą naczelną była raczej „skuteczność
sztuki”, a wynikiem jej zastosowania jest dzieło artystyczne —
film Powtórzenie, opublikowany bez odwoływania się do naukowej procedury peer review. Artysta postanowił jednak zapytać naukowców, czy wytworzona przezeń wiedza różni się
od wiedzy, jakiej dostarczyły badania Zimbardo.
W marcu 2006 roku, w auli Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Warszawie odbyła się konfrontacja, która przypominała słynną szesnastowieczną debatę w Valladolid, mającą ustalić, czy Indianie i czarnoskórzy mieszkańcy Afryki są
istotami ludzkimi. Do dysputy zasiedli m.in. Artur Żmijewski
i Joanna Mytkowska (kuratorka Powtórzenia), Janusz Reykowski i Wojciech Pisula, reprezentujący świat nauki, oraz
Paweł Moczydłowski jako ekspert zaangażowany w projekt
artysty. Autor niniejszego tekstu miał przyjemność prowadzić debatę. Wyrok, jaki ogłosił wówczas świat nauki, streszcza wyimek z „Obiegu”:

Edwin Bendyk: Czy tego typu projekt, projekt artystyczny,
bo tak on jest zdefiniowany, może być równie wartościowym źródłem wiedzy, jak eksperyment naukowy?
Wojciech Pisula: Nie.
Bendyk: Dlaczego?
Pisula: [...] Dlatego że nauka, jako pewien sposób radzenia
sobie z nieznanym fragmentem rzeczywistości, wypracowała
metody kontroli własnych działań, formułowania przewidywań,
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formułowania hipotez, które można obalić, a nie jedynie produkowania durnych pożywek dla rozważań intelektualnych.
To, co można zrobić na podstawie tego filmu i tego projektu,
to podyskutować. Ale nie dowiedzieliśmy się niczego z tego
filmu, co można by uznać za fakt zweryfikowany naukowo.
Bendyk: Ale moje pytanie brzmi troszeczkę inaczej. Czy
jedynym legitymizowanym źródłem wiedzy o człowieku
jest dyskurs naukowy?
Pisula: Tak01.

Warto dodać, że artysta był atakowany w środowisku
artystycznym z kolei za to, że jego projekt nie był „dość artystyczny”. Pozostańmy jednak na gruncie epistemologii —
eksperyment Zimbardo miał charakter naukowy i dowiedzieliśmy się z niego czegoś o człowieku, z Powtórzenia zaś
nie dowiedzieliśmy się niczego, co najwyżej powstała tania
pożywka dla pseudonaukowych dywagacji. Mocno wyrażone stanowisko Wojciecha Pisuli domaga się równie mocnej
odpowiedzi: uczony ma rację, o ile przyjmiemy, że się myli.
Paradoks? Niezupełnie.
By wyjaśnić tę zagadkę, warto sięgnąć po najnowszą
książkę Bruno Latoura Enquête sur les modes d’existence. Une
anthropologie des modernes02. Francuski filozof rozpoczyna
ją od historii klimatologa, który podczas debaty o zmianach
klimatycznych musiał zmierzyć się z banalnym, wydawałoby
się, wyzwaniem — z pytaniami sceptyków, wątpiących w globalne ocieplenie. Uzbrojony w swą naukową wiedzę, okazał
się zupełnie bezradny wobec ataków, których główne argumenty polegały na przytaczaniu „kontrwiedzy”, produkowanej przez sceptyków, przekonujących, że antropogeniczne
globalne ocieplenie to humbug. Bezradny klimatolog w końcu zadał publiczności pytanie: komu należy bardziej wierzyć?
Naukowcom czy podszywającym się pod naukę sceptykom?
Latour wyjaśnia dalej, że pytanie klimatologa ujawnia
zasadniczy problem metody naukowej — samooczywista dla
stosujących ją naukowców, wcale taka nie jest i nie musi być
dla reszty społeczeństwa. Nie wystarczy, jak Wojciech Pisula,
stwierdzić, że „tylko nauka” może być źródłem prawomocnej
wiedzy, trzeba to jeszcze uzasadnić. Społeczne uzasadnienie
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pozycji nauki nie wynika zaś z metafizycznie wyjątkowego statusu naukowej metody, lecz z praktyk, jakie się na tę metodę
składają. To właśnie całość tych praktyk — od kształcenia
naukowców, przez reguły pracy w laboratorium, po zasady
publikowania — powoduje, że zdaniom opatrzonym przymiotnikiem „naukowe”, przypisuje się inne znaczenie niż zdaniom
opatrzonym etykietą „literatura”.
Problem jednak w tym, że nauka nie jest w stanie wywieść sama z siebie swojej prawomocności. Założycielski akt
nauki, polegający na uznaniu, że świat jest racjonalny i można
go badać, odwołując się do odpowiedniej metody, jest aktem
wiary — podobnym do aktu wiary, jakim jest przekonanie
o istnieniu Boga. Przypomina o tym Ronald Dworkin w eseju
Religion without God03 . Z tego względu stwierdzenie, że Bóg
istnieje i stwierdzenie, że istnieje racjonalny świat, łączy to,
że są jednocześnie aktem wiary i stwierdzeniem naukowym.
Wynikają z tego poważne konsekwencje zarówno dla nauki,
jak i dla wierzących.
Wedle Dworkina najlepiej konsekwencje te przedstawia tzw. argument Hume’a — z faktu, że coś jest, nie wynika,
jak ma być. Z faktów naukowych nie wynikają konsekwencje
moralne. Wierzący nie może wywodzić reguł moralnych z oczywistego dla niego faktu, że Bóg istnieje. Tak samo naukowiec
nie może wywodzić reguł moralnych z wytwarzanych u siebie
w laboratorium faktów naukowych. Dworkin swoją argumentacją temperuje imperialne roszczenia zarówno scjentystów,
przekonanych o wyjątkowym, uprzywilejowanym statusie
metody naukowej, jak i powszechne przekonania wierzących,
że gwarantem ładu moralnego jest istnienie Boga. Bóg i równoważna mu w sensie ontologicznym Metoda Naukowa mogą
istnieć, lecz nie muszą — skuteczność nauki w wytwarzaniu
faktów naukowych, jak i skuteczność religii w stabilizowaniu
norm moralnych nie wynikają z istnienia Metody lub Boga,
lecz odwołujących się do nich praktyk: rytuałów, dyskursów
interpretacyjnych i legitymizujących, które rozstrzygają, co
jest dobre, a co nie, co jest wiedzą, a co nie. A skoro tak, to
stwierdzenie, że jedynie nauka dostarcza prawomocnej wiedzy
o człowieku, jest równie (nie)prawomocne, jak stwierdzenie,
że tylko człowiek wierzący może być osobą moralną. Jest zatem uzurpacją, która polega na próbie uniwersalizacji, przeniesienia na cały świat życia doświadczeń, pochodzących
z jednej partykularnej jego sfery.
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Jak dotychczasowe wnioski mają się do Powtórzenia
Żmijewskiego? Czy dzięki tej pracy artystycznej dowiedzieliśmy się czegoś nowego o człowieku, czy nie? I czy jedynie
człowiek o profesjonalnym statusie Wojciecha Pisuli może to
rozsądzić i wydać wyrok? Naukowiec może jedynie ocenić,
czy praca artysty była zgodna z metodą naukową, czy też od
niej odbiegała. Nie ma jednak podstaw do tego, by twierdzić,
że tylko metoda naukowa jest źródłem prawomocnej wiedzy.
Chyba że założymy, iż nie istnieje inna wiedza niż naukowa,
co znów musi być aktem wiary, bo takiej redukcji udowodnić
naukowo nie sposób.
W istocie bowiem, metoda naukowa nie wytwarza wiedzy — jest jedynie procedurą wytwarzania faktów naukowych.
Idąc za Alainem Badiou, można ją uznać za procedurę prawdy, czyli uobecnianie się w konkretnym momencie historycznym uniwersalnej struktury rzeczywistości. Przykładem może
być odkrycie praw mechaniki przez Newtona. Tyle tylko, że
same fakty naukowe nie są jeszcze wiedzą, jeśli definiować
wiedzę jako dzielony przez daną wspólnotę obraz rzeczywistości. Fakty naukowe, nawet jeśli zaistnieją obiektywnie, są
bezużyteczne, jeśli nie staną się właśnie częścią tego wspólnego zbiorowego wyobrażenia. By tak się stało, muszą przejść
przez proces gramatyzacji — zostać przetłumaczone na język kodów i symboli, używanych w społecznym komunikowaniu, a następnie stać się podstawą nowych praktyk technologicznych, społecznych, kulturowych. A jeśli tak, to wiedza
jest częścią kultury.
Każdy antropolog uzna powyższe stwierdzenie za oczywiste i banalne. Zazwyczaj zgadzają się z nim także najzagorzalsi scjentyści, interpretując jednak na swój sposób ewentualne zaangażowanie przedstawicieli świata kultury i artystów
w „wytwarzaniu wiedzy”. Jako zawodowi producenci symboli, potrzebni są oni naukowcom do tego, żeby komunikować
społeczeństwu wyniki badań. Artur Żmijewski nie spotkałby
się z krytyką, gdyby zamiast dowodzić, że zrobił to samo co
Zimbardo, nakręcił film popularno-naukowy o eksperymencie
tego amerykańskiego uczonego. Wtedy hierarchie byłyby zachowane — uczony produkowałby fakty naukowe, a artysta
służył za pas transmisyjny, przenoszący jedyną prawomocną
wiedzę i rozpowszechniający ją wśród ludu.
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Artyści coraz częściej protestują przeciwko tak jednostronnemu modelowi współpracy i — tak jak zrobił to Artur
Żmijewski — odwracają relacje. Ba, idą jeszcze dalej, jak
Eduardo Kac, jeden z twórców bio artu, wykorzystujący procedury biologii molekularnej do realizacji swoich artystycznych wizji. Naukowców, zatrudnionych do tworzenia dla niego modyfikowanych genetycznie organizmów, Kac traktuje
jak techników i odmawia im wszelkich praw autorskich do
powstałego dzieła. Czym jednak jest dzieło bio artu, jak na
przykład królik Alba z wmontowanym genem, wywołującym
reakcję fluoroscencyjną? Dziełem sztuki? Wytworem nauki,
dostarczającym nowej wiedzy?
Odpowiedzi na te pytania szukają zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i krytycy, zajmujący się sztuką współczesną. Czy jednak rzeczywiście jedynym sposobem współistnienia obu pól, sztuki i nauki, jest z jednej strony uzurpacja, a z drugiej imperializm? Wspomniany Alain Badiou podpowiada, że obok nauki istnieją jeszcze trzy inne procedury
prawdy: sztuka, polityka i miłość. Łączy je z nauką zdolność
do kreowania wydarzeń, czyli wyrażania w historii uniwersalnego porządku rzeczywistości. Wydarzenie może uruchomić
proces tworzenia wiedzy, gdy staje się podstawą dla powstania nowego ładu społecznego, nowych praktyk kulturowych,
nowych sposobów organizacji rzeczywistości w sferze technicznej i komunikacyjnej.
Wszystkie te procedury łączy wspólna cecha — niemożliwość przewidzenia wydarzenia. Odkrycie naukowe jest
równie nieprzewidywalne, co miłość od pierwszego wejrzenia
i rewolucja. Każde wydarzenie — fakt naukowy, akt sztuki, akt
polityczny — pozostaje nieme dopóty, dopóki nie zainicjuje
wspomnianego procesu tworzenia społecznej samowiedzy
poprzez proces gramatyzacji i wprowadzania do kultury, do
tej wirtualnej przestrzeni, która jest dzieloną społecznie, symboliczną reprezentacją rzeczywistości.
Ciekawą próbą zmierzenia się z tą wyjątkowością,
a zarazem podobieństwem różnych procedur prawdy, stał
się projekt Niezwykle Rzadkie Zdarzenia, zainicjowany przez
Andrzeja Nowaka, wybitnego psychologa społecznego.
Andrzej Nowak zajmuje się wyjaśnianiem dynamiki zjawisk społecznych; stosuje w tym celu m.in. teorię złożoności. Nieprzekraczalną granicą wszelkich analiz jest jednak
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wspomniana nieprzewidywalność wydarzeń. Uczony postanowił skonfrontować naukowe sposoby podejścia do tego
wyzwania z intuicjami i strategiami, stosowanymi przez artystów, „zawodowych twórców wydarzeń”, posługujących
się swoją procedurą prawdy. W tym celu zdecydował się na
współpracę z artystami.
Rezultatem współpracy stała się wystawa Niezwykle
Rzadkie Zdarzenia/Dystrybucja Nooawangardy, zorganizowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
w Warszawie w 2009 roku. Uczestniczyli w niej m.in. Agnieszka
Kurant, Aleksandra Wasilkowska, Jan Simon, Oskar Dawicki,
kuratorem był Łukasz Ronduda. Obok wystawy, przedsięwzięcie zaowocowało Manifestem Nooawangardy04 oraz
cyklem seminariów, w trakcie których dyskutowano nad różnymi aspektami relacji między sztuką, nauką i kapitalizmem.
Najciekawszym chyba rezultatem wspólnej pracy uczonego i artystów, pełnej napięć i gorących dyskusji, stało się
właśnie ujawnienie zupełnie innego wymiaru relacji między
polami sztuki i nauki. Ograniczanie sporu do oskarżeń o uzurpację lub imperializm zasłania wyzwanie zasadnicze — uwikłanie nauki i sztuki w gry współczesnego, kognitywnego kapitalizmu. Nauka i sztuka jako pola zajmujące się wytwarzaniem
nowości, produkcją wydarzeń, są głównym źródłem wartości
dodatkowej dla gospodarki. Kapitalizm potrzebuje dla swego rozwoju ciągłego strumienia innowacji, lecz jednocześnie
samą swoją logiką doprowadza do utowarowienia kolejnych
sfer świata życia, na jakie dokonuje ekspansji. Nauka i sztuka,
poddane presji utowarowienia, ryzykują utratą swej podstawowej cechy: zdolności do wytwarzania wydarzeń.
Podobne zagrożenie niesie podporządkowanie jednej
procedury prawdy innej: instrumentalizacja sztuki w celach
politycznych, upolitycznienie nauki czy też dyskurs ekspercki
w polityce osłabiają zdolność każdego z tych pól do autonomicznego kreowania świata, a tym samym wiedzy niezbędnej
do społecznego działania. Ciekawą próbą wyjścia poza napięcie między sztuką i nauką jest projekt Laboratorium przyszłości, realizowany w latach 2011–2013 w Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski.
Druga jego edycja, zatytułowana Razem/Osobno, dotyczyła prób wyobrażenia przyszłego społeczeństwa. Czy
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wobec opisywanego w polu nauk społecznych przekształcenia więzi społecznych, procesów indywidualizacji oraz „końca społeczeństwa” można jeszcze stworzyć wspólny projekt
społeczny, odwołujący się do takich wartości, jak solidarność,
w wymiarze szerszym niż tylko plemienny?
Metoda naukowa nie daje możliwości odpowiedzi na
takie pytanie — może jedynie dawać wskazówki, pokazując
identyfikowane w polu nauki trendy, dotyczące np. demografii, jednak z samej istoty naukowości, jak przekonywał Karl R.
Popper, wynika jedynie nieprzewidywalność przyszłości. Jej
wspólne wyobrażenia są jednak istotną częścią społecznej samowiedzy — optymistyczne utopie i katastroficzne wizje stanowią ważną część kultury i mają wpływ na dynamikę działań
jednostkowych oraz społecznych. Wyobrażenia te zapewne
nie stanowią wiedzy w sensie naukowym. Jako sposoby radzenia sobie z przyszłością są jednak wiedzą, bo pozwalają
na podejmowanie działań wobec nieznanego.
Metoda zastosowana w Laboratorium przyszłości polegała na stworzeniu miejsca wymiany i spotkania wyobrażeń
dotyczących przyszłości, a przy tym wynikających z różnych
doświadczeń, głównie artystycznych i naukowych. We wszystkich wypowiedziach pojawiały się wspólne intuicje, dotyczące cywilizacyjnego przełomu, trwającej przemianie ładu społecznego, polegającej na rozpadzie makrostruktur jako źródła
zakorzenienia. Z opowieści tych wyłaniał się świat, wymagający oswojenia na nowo, nieuchwytny jeszcze w tym momencie ani dla nauki, ani dla sztuki, ani dla polityki.
Być może, najbardziej adekwatną procedurą prawdy wobec tego zadania jest miłość jako siła więziotwórcza.
Wspólnoty — oparte na nowych relacjach, powstałych dzięki pracy miłości — potrzebują nowej samowiedzy, której źródłem będą wzajemnie się inspirujące nauka, sztuka i polityka.
Trudno o lepszą ilustrację tej płodnej kooperacji niż pierwsze
dekady XX wieku i modernistyczna rewolucja, której wyrazem
stały się przełomowe wydarzenia w każdym ze wspomnianych pól.
Doskonale to wzajemne przenikanie się rewolucyjnego fermentu opisuje Thomas Pynchon w monumentalnym
dziele Against the Day. W nieskończoność można się spierać,
kto wywierał wpływ na kogo: czy odkrycia matematyczne
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inspirowały artystyczną awangardę i rewolucjonistów, czy
też nauka, sztuka i polityka samodzielnie, lecz w komunikacji ze sobą, poprzez zanurzenie we wspólnej kulturze szukały
odpowiedzi na wyzwania rozpadającej się wówczas struktury społecznej.
Nie wiemy, czy podobny przełom cywilizacyjny, z jakim mamy do czynienia obecnie, doprowadzi do podobnego fermentu.
Stanowisko wobec tej niewiadomej zajął wspomniany Manifest Nooawangardy, którego autorzy piszą: „Sztuka
jest laboratorium rzeczywistości. W tym rozproszonym laboratorium powstają nowe formy bycia i nowe formy wiedzy,
poszerzające granice rozumienia, odczuwania i wyobrażania
rzeczywistości. Sztuka jest eksperymentalną praktyką, pozwalającą na przekraczanie logiki zastanego status quo”05.
Manifest broni autonomii sztuki jako jednej z procedur prawdy, bo tylko wtedy sztuka może zachować swą skuteczność —
polega ona, powtórzmy, na zdolności do tworzenia wydarzeń.
Z tej właściwości nie wynika wszakże zdolność do gramatyzacji, właściwego procesu tworzenia wiedzy rozumianej
jako kultura, czyli społeczna samowiedza. Sztuka, podobnie
jak nauka, potrzebuje tłumaczy-interpretatorów: krytyków,
recenzentów, instytucji — systemu, który antropolog Greg
Urban nazywa metakulturą06. Metakultura to sposób, w jaki
kultura mówi sama o sobie, oceniając, czy nowe fakty mają
charakter wydarzeń: czy nowe dzieło sztuki jest rzeczywiście
oryginalne? Czy wyniki badań naukowych zawierają rzeczywiste odkrycie?
Metakultura ma charakter systemowy — nie tylko
legitymizuje wydarzenia, lecz także uczestniczy w tworzeniu na nie swoistego popytu. Periodyki naukowe i magazyny o sztuce muszą systematycznie karmić się doniesieniami
o nowościach. Struktura metakultury jako systemu komunikacyjnego nieustannie się jednak zmienia, wraz z przemianami mediów wykorzystywanych w procesach społecznego
komunikowania. Uprzywilejowany status naukowców i artystów oraz zawodowych interpretatorów wynika z uprzywilejowanego dostępu do instytucji nauki i sztuki, a także do mediów tworzących metakulturę.
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Przemiana przestrzeni komunikowania — rozwój internetu, wzrost poziomu wykształcenia oraz rozwój kapitalizmu kognitywnego spowodowały, że tradycyjne źródła autorytetu i prawomocności uległy erozji. O tym właśnie pisze
Latour w swej historii o klimatologu — uczeni, artyści, krytycy i związane z nimi instytucje nauki i sztuki muszą na nowo
się uprawomocniać. Dlaczego mamy wierzyć akurat im? To
nowe uprawomocnianie „tradycyjnych” aktorów, jak również
uprawomocnianie się nowych aktorów i instytucji będzie
w głównej mierze zależeć od zdolności do tworzenia wiedzy.
Prawdziwa wiedza powstaje w trakcie szukania odpowiedzi na pytanie: czego dowiadujemy się z eksperymentu Zimbardo? Czego dowiadujemy się z Powtórzenia Żmijewskiego? Można by stwierdzić, że Stanford Prison Experiment nie dostarczył żadnych nowych informacji w stosunku do tego, czego dowiedzieliśmy się o „zwykłych ludziach”
podczas II wojny światowej. Podobnie można zbyć pracę
Żmijewskiego, zarzucając jej metodologiczne słabości. Waga
obu przedsięwzięć polega jednak na tym, że uobecniły pewne
uniwersalne tendencje ludzkiego zachowania w konkretnych
historycznych kontekstach — wojny w Wietnamie (Zimbardo)
i świata po Big Brotherze (Żmijewski).
Skuteczność obu tych wydarzeń polegała na uruchomieniu efektywnego procesu gramatyzacji — ezoteryczne
z reguły wyniki badań naukowych czy też przedsięwzięcia
sztuki współczesnej debaty stały się przedmiotami intensywnej dyskusji. To dzięki niej zmienił się, miejmy nadzieję, stan
społecznej samowiedzy.
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WPROWADZENIE
Związki między nowożytną nauką a sztuką nigdy nie
były proste. O sukcesie pozytywistycznego programu nauk
przyrodniczych zadecydowało (przynajmniej deklaratywne)
odejście od czynników subiektywnych (odczuć, emocji, intuicji). Te same czynniki były jednocześnie tworzywem, z którego od zawsze korzystała sztuka. Chłód laboratoriów i powtarzalność produkcji masowej często stanowiły kontrast
(przynajmniej pozorny) dla rozgorączkowanych kawiarni
i indywidualizmu sztuki.
Pomimo tej opozycji, relacja między sztuką a nauką
nigdy nie była oczywistym antagonizmem. Bez szczepionek
i rewolucji przemysłowej niemożliwe byłoby powstanie wielkich miast. Bez wielkich miast kultura popularna nigdy nie
osiągnęłaby dzisiejszej popularności. Bez wynalazku radia,
kina i komputera niemożliwe byłoby powstanie kolejnych
odmian sztuki.
W tej pozornie oczywistej tezie ukrywa się jeszcze jeden szczegół. Dychotomia nauki i sztuki staje się dużo ciekawsza, gdy zauważymy, że rozwój naukowy nie zawsze był
tożsamy z rozwojem technicznym. Technika, mająca własne
tradycje i obiegi wiedzy, zawsze zachowywała pewną odrębność. „Nauka zawdzięcza więcej wynalazkowi maszyny parowej niż maszyna parowa nauce. Nauka stosuje technikę dużo
częściej niż technika naukę”01. Odkrycia naukowe stanowią
tylko jeden z zasobów, z jakich korzysta inżynieria.
Podział na naukę i technikę nie jest równoznaczny
z podziałem na teorię i praktykę. Istnieje praktyka fizyki
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teoretycznej (dobór metod matematycznych, mechanizmy
weryfikacji wyników). Istnieje też teoria inżynierska, czerpiąca równie często z matematyki i fizyki, co z historii i doświadczeń praktycznych. Będąc absolwentem i praktykiem
fizyki technicznej, stanowię ucieleśnienie tych problemów.
Jako fizyk najlepiej czuję się w kulturze naukowej, rozumianej
jako obieg publikacji i kultury akademickiej wiążącej się z fizyką. Jako inżynier, identyfikuję się też z tradycją techniczną
(zwłaszcza gdy dochodzi do awarii aparatury).
Podobny sens ma podział na dwie odmiany sztuki: sztukę czystą i sztukę stosowaną. Sztuka czysta, rozumiana jako
indywidualne poszukiwania artysty, rządzi się innymi prawami niż sztuka stosowana, która poszukuje skuteczności społecznej. Jeśli chcemy rozmawiać o skuteczności społecznej,
to musimy zauważyć, że nauka i sztuka czysta szukają pewnej
prawdy (obiektywnych faktów lub postrzeganych subiektywnie emocji), natomiast technika i sztuka stosowana szukają
raczej narzędzi zmiany istniejącego stanu rzeczy.
Relacje nauka — technika oraz sztuka czysta — sztuka
stosowana nie są, oczywiście, idealnie symetryczne. Inne są
w obu wypadkach środki, inne uwikłania ekonomiczne i konteksty historyczne. Inne bywają też utopie, które definiują każdą z dziedzin. Trzeba też mieć świadomość, że oba podziały —
na naukę i technikę z jednej strony, oraz sztukę czystą i stosowaną z drugiej strony — nie są wolne od uproszczeń. Niemniej
jednak będę z nich korzystał w dalszych rozważaniach.

OD ESTETYKI DO MOBILIZOWANIA WIZUALIZACJI
Wrażliwość estetyczna i ciekawość zawsze były motorem napędzającym naukę: od inspirowanej estetyką geometrii
klasycznej, przez muzykę sfer Keplera, aż po problemy symetrii w mechanice kwantowej02. Estetyka dowodów odgrywała
istotną rolę w fizyce teoretycznej i matematyce, przekraczając czasem wymiar sztuki świeckiej i sięgając eschatologii03.
Aspekt artystyczny bywał też kryterium oceny efektów pracy
inżynierskiej, zwłaszcza w obszarze budownictwa. Znajomość
mechaniki budowli pozwalała wydobyć nowe piękno z wież
sił klasycznych gotyckich katedr.
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03.
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Gdy jednak szukamy nowego opisu związków nauki
i sztuki, powinniśmy skupić się na materialnych reprezentacjach (inskrypcjach). W artykule Bruno Latoura Visualisation
and Cognition: Drawing Things Together z 1986 roku czytamy:

Znaczną część działań naukowców można opisać, odwołując
się do rzemiosła pisania, czytania i przetwarzania różnego rodzaju inskrypcji (zapisów) oraz szeroko rozumianych wizualizacji: ich łączenia, prezentowania, interpretowania, konfrontowania, zestawiania, przekładania, transportowania etc. [...]
Spory w nauce wygrywa bowiem ten, kto jest w stanie w jednym miejscu zgromadzić i zaprezentować największą liczbę
dobrze ze sobą zestrojonych sojuszników, a technologie pisma, druku i wizualizacji odgrywają szczególną rolę w procesie ich mobilizowania. Są one niezbędne do tego, by określone czynniki były mobilne: łatwe do przenoszenia z miejsca na
miejsce, a zarazem niezmienne: nieulegające deformacjom
w wyniku przemieszczania się04.

W takim ujęciu nauka i technika opierają się na mobilizowaniu zasobów (aparatury pomiarowej, pomocników, teorii) w celu produkcji danych, ale surowe dane muszą dopiero
zostać przetworzone na odpowiednią wizualizację (wykres,
schemat, model komputerowy). Dopiero ta wizualizacja, obudowana tekstem i procedurą naukową, staje się składnikiem
nauki. Surowe szeregi danych nie mają znaczenia dopóty, dopóki nie towarzyszą im opisy aparatury pomiarowej, procedur
przygotowawczych itd. Naukowcy — pomimo specjalistycznego przygotowania — też nie są w stanie zbyt długo analizować bezpośrednio tysięcy zapisów, dlatego nawet dyskutując we własnym gronie, muszą sięgać po narzędzia wizualne. Pozornie banalne rzeczy, takie jak dobór kontrastowych
kolorów czy skali użytej na wykresie, stają się równie ważne,
co kompetencje kojarzone z nauką — znajomość teorii, umiejętność selekcji danych, metodologia.
Elementy kojarzone z polem sztuki (grafika, perspektywa, wizualizacja) okazują się być narzędziami, bez których
sukces teorii naukowych byłby niemożliwy. Warto zaznaczyć,
że w nauce i technice narzędzia te są używane zarówno na
etapie badań (wizualizacje wyników generowane przez aparaturę, wykresy i schematy techniczne), jak i do promowania
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ich wyników poza kręgiem wtajemniczonych. Zgodnie z tezą
Latoura, pewne odmiany sztuki okazują się tu być bardziej
przydatne niż inne — z perspektywy nauki możliwość replikacji i modyfikacji wykresu lub schematu przeważa nad materialnością rzeźby. Wykresy i schematy łatwiej przetwarzać
i modyfikować, zwłaszcza przy użyciu komputera. Bywa, że
samo zestawienie dwóch wizualizacji tego rodzaju daje początek nowej dziedzinie nauki.
Tak na przykład stało się w połowie XIX wieku, kiedy
nałożenie na siebie mapy cholery w Londynie i mapy ujęć
wody rozwiązało zagadkę genezy cholery i dało początek nowoczesnej epidemiologii. Samo zebranie danych w obu tych
dziedzinach było niewystarczające — trzeba było jeszcze
dobrać odpowiednie skale, usunąć niepotrzebne informacje
i wykonać fizyczną mapę. Dopiero ta mapa umożliwiła skuteczne działania władz05. Z podobnym problemem zmagała się XIX -wieczna chemia: jak przedstawić trójwymiarowe
cząsteczki chemiczne? Jak pokazać anormalny układ elektronów w benzenie? Historia nowożytnej chemii jest właśnie
historią poszukiwania coraz lepszych wizualizacji06.
Jednak trójwymiarowa materialność (rzeźby, prototypu lub przeskalowanego modelu budynku) też ma swoje
zastosowanie. Na przykład, złożoność problemów aerodynamicznych jest tak duża, że modelowanie komputerowe,
oparte na teoriach fizycznych, jest wciąż uzupełniane o próby w tunelach aerodynamicznych. Złożoność dzisiejszych
systemów inżynieryjnych sprawia, że rozwiązując związane
z nimi problemy, dzieli się je na mniejsze fragmenty. Po znalezieniu rozwiązań fragmentarycznych, łączy się je z powrotem w większe całości. Stopień skomplikowania tego procesu
i liczba wzajemnych uwarunkowań (np. wibracje generowane
przez układ napędowy stają się szczególnym problemem, gdy
zestawimy je choćby z elektroniką) sprawiają, że reprezentacja materialna (np. prototyp lub model urbanistyczny) wciąż
odgrywa w nim istotną rolę07. O sukcesie w nauce lub technice decyduje więc przede wszystkim umiejętność sprawnego
przechodzenia między różnymi wizualizacjami (konwencjami przedstawień).
Z perspektywy fizyka, interesujące wydaje się pytanie o rolę matematyki w tworzeniu nauki. Matematyka (rozumiana jako zapis formalny) jest użyteczną inskrypcją, czyli
S — 380

05.
S. Johnson, The Ghost Map,
Riverhead, New York 2007.

06.
A.J. Rocke, Image and Reality: Kekule,
Kopp, and the Scientific Imagination,
University of Chicago Press, Chicago
2010.

07.
Scientific and Technological Thinking,
red. M.E. Gorman, R.D. Tweney,
D.C. Gooding, A.P. Kincannon, Psychology Press, London 2013, s. 173–218.

CZY SOJUSZ SZTUKI I NAUKI JEST MOŻLIWY?
WOKÓŁ IDEI ARTYSTYCZNEJ PRODUKCJI WIEDZY

uzgodnionym nośnikiem pewnych idei. Z drugiej strony, jej uniwersalność stanowi potężne źródło inspiracji, niezależne od
wyzwań, jakie niosą eksperymenty. Kształcenie w obszarze
fizyki da się porównać do kształcenia artystycznego, w trakcie którego — z czasem — rozwijamy swoją wrażliwość lub
nabywamy kompetencji, poszerzając tym samym horyzont
swoich wyborów estetycznych. I znowu, jako fizyk techniczny,
stoję między świadomością piękna dowodów matematycznych a doświadczeniem użyteczności matematyki w inżynierii. Być może, to właśnie matematyka jest ostateczną syntezą
nauki, sztuki i użyteczności technicznej.

OBIEGI NAUKI
Wróćmy jednak do nauki rozumianej przede wszystkim jako czynność fizyczna, wykonywana przez ludzi. Dalsze
prace Latoura doprowadziły go do wyodrębnienia pięciu
obiegów nauki:
3

Sojusze
(sprzymierzeńcy)

5
4

2

Reprezentacja
publiczna

Autonomizacja
(koledzy badacze)

1

Mobilizowanie świata
(instrumenty)

Praca naukowa oznacza nie tylko zbieranie wyników
eksperymentów (mobilizowanie świata). Równie istotne jest
komunikowanie ich kadrom naukowym (autonomizacja naukowca), zarządzającym (sojusze) oraz społeczeństwu (reprezentacja publiczna)08. Obok tych czterech obiegów istnieje
piąty, obejmujący wszystkie te mechanizmy, które sprawiają,
że surowe dane zmieniają się w publikację naukową, raport
kwartalny lub artykuł popularnonaukowy.
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Wiemy już, że pewne formy sztuki bywają przydatne
w wizualizacji danych oraz w komunikacji ze społecznością
naukową. Jeśli potraktujemy technikę i przemysł jako potencjalnych sojuszników nauki (obieg górny), to istotny stanie się
problem przetworzenia wizualizacji naukowych w wizualizacje techniczne. Wbrew pozorom nie jest to sprawa banalna:
od schematu reakcji chemicznej do planów przemysłowego
reaktora chemicznego jest jeszcze daleka droga. Jeśli zgromadzimy w jednym pomieszczeniu osoby zajmujące się nauką (np. chemią) i techniką (np. technologią chemiczną), to
jednym z narzędzi ich wzajemnej komunikacji będą rysowane „na szybko” schematy.
W laboratoriach firmy Bell09 (badających elektronikę
i telekomunikację) spotykali się ludzie zajmujący się fizyką,
chemią, matematyką, elektroniką i metalurgią. Pomimo wspólnych korzeni teoretycznych, każda z tych specjalności miała
osobne metajęzyki. Kluczem do budowania spójnych zespołów badawczych okazały się być tablica i kreda, umieszczone w każdym laboratorium — niektóre problemy łatwiej było
narysować niż opisać słowami10.
Elementy sztuki są równie istotne, gdy zachodzi konieczność popularyzacji nauki. Zdjęcie „Błękitnej kropki” (czyli
obraz Ziemi widzianej z sondy Voyager 1 na granicy Układu
Słonecznego) było istotnym czynnikiem budowania świadomości ekologicznej na początku lat dziewięćdziesiątych:

Spójrz ponownie na tą kropkę. To Nasz dom. To my. Na niej
wszyscy, których kochasz, których znasz. O których kiedykolwiek słyszałeś. Każdy człowiek, który kiedykolwiek istniał,
przeżył tam swoje życie. To suma Naszych radości i smutków. To tysiące pewnych swego: religii, ideologii i doktryn
ekonomicznych. To każdy myśliwy i zbieracz. Każdy bohater i tchórz. Każdy twórca i niszczyciel cywilizacji. Każdy król
i chłop. Każda zakochana para. Każda matka, ojciec i każde
pełne nadziei dziecko. Każdy wynalazca i odkrywca. Każdy
moralista. Każdy skorumpowany polityk. Każdy wielki przywódca i wielka gwiazda. Każdy święty i każdy grzesznik w historii naszego gatunku, żył tam [...]. Czy Ci się to podoba, czy
nie, na razie Ziemia jest wszystkim, co mamy. Dla mnie to zdjęcie tylko podkreśla naszą odpowiedzialność, aby traktować
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się nawzajem z większą uprzejmością, a także aby zachowywać i troszczyć się o bladą niebieską kropkę, jedyny dom,
jaki kiedykolwiek znaliśmy11.

Nowsze zdjęcia Ziemi, widzianej ze stacji kosmicznej
Alfa, bywają używane w celu popularyzacji wiedzy o klimatologii i globalnym ociepleniu. Problem wizualizacji wyników
danych tak, aby połączyć rzetelność z przystępnością i atrakcyjnością, bywa przedmiotem poważnych dyskusji w obrębie statystyki12.
Schemat Latoura pozwala nam z nowej perspektywy
spojrzeć na skuteczność sztuki. Jeśli przyjmiemy, że w skład
procesu naukowego wchodzi także mobilizacja sojuszników
i inskrypcji, to pewne formy sztuki stają się częścią procesu
naukowego. To pozornie paradoksalne stwierdzenie staje
się dużo lepiej uzasadnione, gdy przypomnimy sobie o roli
wizualizacji (w szczególności wspomaganych komputerowo) we współczesnych procesach naukowych i technicznych.
Jeśli — na przykład — przeanalizujemy odwzorowanie gęstości prawdopodobieństwa na orbitalach atomowych lub
mapę cieplną budynku zgodnie z wybranymi regułami estetyki (skale, kontrasty, czytelność), to zobaczymy, że dziedziny te są sobie dużo bliższe niż mogłoby się to zrazu wydawać.

SKUTECZNE OBIEGI SZTUKI
Spróbujmy jednak odwrócić sytuację i zastanowić się,
czy na polu sztuki nie występują obiegi podobne do wskazanych przez Latoura obiegów nauki. Zauważymy wówczas, że
skuteczność sztuki wymaga spełnienia analogicznych kryteriów, co w nauce. Artyści i artystki mobilizują zasoby intuicji, talentu i inspiracji, które mogą być wykorzystane do stworzenia
dzieł sztuki. Dążą do uzyskania autonomii artystycznej w polu
sztuki, jak również do mobilizacji sojuszników w przestrzeni
społecznej oraz w sferze władz publicznych, na przykład —
instancji zarządzających kulturą. Starają się wreszcie wykorzystywać mechanizmy prezentacji, upowszechnienia i popularyzacji ich dokonań. Model Latoura pozwala zaobserwować
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jeszcze jedną rzecz: skuteczność sztuki, podobnie jak skuteczność nauki, wymaga mechanizmów przechodzenia między tymi różnymi obiegami. Tak jak surowe dane nie stanowią
jeszcze nauki, tak sama inspiracja nie stanowi jeszcze dzieła.
Oznacza to, że gdy dochodzi już do zmobilizowania zasobów
(intuicji, talentu, inspiracji) i stworzenia dzieła sztuki, problemem pozostaje wciąż przekładalność tego dzieła — jego zdolność do bycia przenoszonym, skalowalnym, modyfikowalnym
etc. pomiędzy poszczególnymi obiegami.
W tym momencie natykamy się na chyba najistotniejszą różnicę między nauką a sztuką. Musimy się z nią zmierzyć, jeśli chcemy mówić o jakiejkolwiek skuteczności sztuki. Chodzi o to, że nie wszystkie dzieła sztuki dają się równie
łatwo mobilizować i nie wszystkie są w stanie równie sprawnie funkcjonować we wszystkich wspomnianych obiegach.
W nauce i technice problem ten jest rozwiązywany
dzięki (pozornie) bezosobowemu charakterowi danych, ułatwiającemu ich modyfikację. Lata obserwacji klimatologicznych, model atmosfery, serie wykresów w publikacjach naukowych, raport publiczny w sprawie CO2 i film Niebezpieczna
prawda — wszystkie te elementy czerpią z pewnego zestawu
zasobów wypracowanego przez klimatologię. Obiektywność
tych danych jest w dużej mierze efektem konwencji naukowej, wspieranej strukturami międzynarodowymi (np. IPCC)13.
Z perspektywy klimatologii, przetworzenie modelu komputerowego (generowanego i testowanego latami w ogromnych
zespołach badawczych) na raport kwartalny lub film popularnonaukowy nie jest żadnym problemem. Obiektywizm nauki bywa w takich rozstrzygnięciach traktowany jako zasób
polityczny — wystarczy przywołać aspiracje niektórych ekonomistów do tego, by ich modele były uznawane za równie
wiarygodne jak teorie fizyczne.
W przypadku sztuki trudno znaleźć podobne zasoby. Skuteczność nauki opiera się na postulowanym obiektywizmie danych i sprawności funkcjonowania wszystkich
ich obiegów. Sztuka skuteczna musiałaby zbudować swój
mit założycielski, który byłby równie mocny, co przekonanie
o obiektywności nauki. Niestety, w dobie postmodernizmu
budowa tego rodzaju konstrukcji jest praktycznie niemożliwa. Warto też przypomnieć, że nawet obiektywność nauki
jest czasem kwestionowana.
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13.
IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) — organizacja założona przez ONZ i Światową Organizację Meteorologiczną w 1988 roku.
IPCC skupia się na analizie literatury
naukowej, związanej ze zmianami klimatycznymi, publikując kolejne raporty podsumowujące (AR — assesment
report). Raporty IPCC definiują „stan
rzeczy” w obszarze nauk o zmianach
klimatu, dlatego często stanowią
źródło kontrowersji i obiekt ataków
lobbystów.
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MEDIAGATE, CLIMATEGATE, ARTGATE
Sztuka bywa wykorzystywana jako narzędzie podważania ustaleń nauki. Czasami ze szczytnych pobudek (jak
w przypadku twórczości osób protestujących przeciwko eugenice). Czasami na skutek naiwności twórców.
Wystawa Globalne Ocieplenie/The Mediagate, pokazana w 2010 roku w łódzkiej Galerii NT /Imaginarium, stanowiła próbę włączenia sztuki w krytyczną refleksję nad
nauką. Kuratorujący ekspozycję Marco Mancuso, Claudia
D’Alonzo (Digicult) i Michał Brzeziński zdecydowali się pokazać prace takich artystów i artystek, jak Milycon/En, Dorota
Walentynowicz, Sašo Sedlaček, Jan Van Neuenen, Les LiensInvisibles, Marc Lee, Yorit Kluitman, Vít Klusák i Filip Remund.
W katalogu wystawy pojawiła się następująca informacja:

20 listopada 2009 roku, zaledwie parę dni przed konferencją COP 15 w Kopenhadze, podważona została wiarygodność Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ
(w skrócie IPCC ). Grupa rosyjskich hakerów opublikowała
serię dokumentów — e-maili i poufnych danych z Hadley
Centre, Ośrodka Badawczego Uniwersytetu Wschodniej
Anglii (CRU ), jednej z głównych międzynarodowych instytucji, zajmujących się badaniami zmian klimatycznych, afiliowanej przy IPCC . Akcja wydobyła na światło dzienne wysiłki naukowców i badaczy, prowadzące do falsyfikacji danych, dotyczących jednego z najgorętszych problemów tego
tysiąclecia, tzw. globalnego ocieplenia wywołanego czynnikiem ludzkim. Afera klimatyczna wstrząsnęła sumieniami
wielu ludzi: skoro międzynarodowe organy rządowe, centra
badawcze, organizacje środowiskowe, a nawet ekologiczne
organizacje czy grupy, takie jak Greenpeace, od lat ostrzegały ludzkość, że problemy takie jak globalne ocieplenie, efekt
cieplarniany oraz emisja szkodliwych gazów, oparte są na
solidnych naukowych dowodach, to co powinniśmy myśleć
w związku z wyciekiem takich informacji? Że globalne ocieplenie to jedna wielka gra medialna, służąca wyższym ekonomicznym i politycznym celom? Ten pogląd podziela coraz
większa liczba ludzi14.
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M. Brzeziński, Globalne Ocieplenie/The Mediagate, 2010 [online],
(kat. wyst.) http://pl.scribd.com/
doc/47659024/The-Mediagate
Exhibition-Lodz-2010-Catalogue
[dostęp: 06.07.2013].
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Jak widać, założeniem kuratorskim było zaprezentowanie realizacji artystycznych, które kwestionują wiedzę naukową na temat globalnego ocieplenia oraz krytykują upowszechniające ją mechanizmy medialne. Na pierwszy rzut
oka wszystko wydaje się uzasadnione — wyciek e-maili z jednostki klimatycznej wywołał debatę w prasie. Artyści i artystki
postanowili zająć stanowisko i pokazać, że nauka o klimacie
nie jest wcale tak obiektywna, jak twierdzi się w programach
popularnonaukowych.
Niestety, z mojej perspektywy wystawa ta jawi się jako
negatywny przykład interwencji artystycznej. Dochodzenia
sądowe i badania wykonane na zlecenie brytyjskich władz
naukowych doprowadziły do uniewinnienia naukowców i badaczy. Zapoznanie się z całością korespondencji pokazało, że
to, co wydawało się oszustwem (wzmianki o kalibracji i poprawianiu wyników), w pełni mieściło się w ramach uznanych zasad praktyki naukowej. Raporty potwierdzające niewinność
naukowców były dostępne przed rozpoczęciem wystawy.
Doszło do interesującego paradoksu. Wystawa, która
miała na celu krytykę nieuczciwości nauki i mediów, sama
stała się przykładem nierzetelności lub nieuczciwości. To
pokazuje, jak ryzykowne jest stanowisko sztuki, próbującej
zabrać głos w debacie publicznej na temat kontrowersyjnych
kwestii naukowych.
Jako naukowiec-inżynier traktuję artystów jako sojuszników w poszukiwaniu prawdy (czymkolwiek by ona nie była)
i pracy na rzecz zmiany społecznej. Od artystów i artystek, komentujących problemy nauki, oczekuję zatem więcej niż od
przeciętnego człowieka. Nie muszą oni znać najnowszej literatury naukowej ani modeli teoretyczno-badawczych, stosowanych w nauce, ale powinni znać mechanizmy jej obiegu. Nie
chodzi tu o wiedzę specjalistyczną, lecz jedynie o znajomość
pewnych technik selekcji informacji naukowej, opisywanych,
na przykład, w książkach Bena Goldacre15. Tego samego wymagam od osób zajmujących się dziennikarstwem naukowym
i polityką naukową oraz od samych ludzi nauki. Nie wiem, czy
da się skonstruować podobne minimum kompetencji dla artystów i artystek, ale mogłoby ono stanowić istotny czynnik
mobilizacji sojuszników sztuki z kręgów naukowych.
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B. Goldacre, Bad Science: Quacks,
Hacks, and Big Pharma Flacks, Faber
& Faber, London 2010.
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SKŁAD Z NARZĘDZIAMI
Schemat Latoura podpowiada nam jeszcze jedno zastosowanie wizualizacji. Schematy i grafiki, które mają zastosowanie w obrębie praktyki naukowej, bywają też użyteczne,
gdy nauka jako taka staje się obiektem analizy socjologicznej.
Prace Latoura przyczyniły się do powstania nowego
trendu badawczego w socjologii nauki i techniki, skupiającego się na materialności rzeczy oraz aktywnej roli, jaką odgrywają one w działaniach ludzkich (Science and Technology
Studies — STS ). Tradycyjny podział na kulturę materialną
i duchową jest w tym trendzie całkowicie zniesiony. Elementy
świata sztuki i kultury są dla jego zwolenników równie istotnymi czynnikami kształtującymi społeczeństwa, co kanalizacja, bakterie cholery lub schematy budowli. Poszukując sposobów analizy tego rodzaju zagadnień, skorzystano z metod
socjologii kultury oraz kulturoznawstwa, wypracowanych
w badaniach nad twórczością artystyczną.
Badania Izabeli Wagner (nieidentyfikującej się jednak z całością koncepcji STS) pokazały, że uwarunkowania
socjologiczne karier naukowych i artystycznych (muzycznych) często wyglądają bardzo podobnie. Istotna rola osoby
nauczającej, indywidualna relacja mistrz — uczeń, duże znaczenie rozwijania warsztatu technicznego — elementy, które
decydują o edukacji muzycznej, mogą być również istotnym
czynnikiem w edukacji naukowej:

Czynnikiem determinującym i podstawą karier realizowanych
w środowiskach artystycznych i naukowych jest edukacja
profesjonalna, która stanowi jedno z podstawowych zadań
elit środowisk artystycznych i intelektualnych. Ponieważ
w edukację są zaangażowane dwie główne kategorie aktorów — mistrz i jego uczeń, punktem wyjścia do analizy procesu sprzężenia karier będą relacje pomiędzy trajektoriami
obu wymienionych kategorii. Należy mieć na uwadze, iż każda
dyscyplina wpływa na socjalizację nowicjuszy w odmienny
sposób. I tak, na przykład, kształcenie i kariery matematyków,
lekarzy czy socjologów podlegają odmiennym wymaganiom,
dotyczącym wieku aktorów; także w świecie muzyków, kalendarz kształcenia i początki kariery pianisty odbiegają od kalendarza wokalisty czy też skrzypka. W pewnych dziedzinach
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socjalizacja odbywa się w grupach (pierwszy okres kształcenia naukowców), a w innych, w formie przekazów indywidualnych (kształcenie instrumentalistów). Niemniej jednak,
większość cech analizowanych poniżej i odnoszących się
do socjalizacji skrzypków solistów i badaczy nauk ścisłych
jest zbieżna16.

To tylko jeden z wielu przykładów tego, jak metody
opisu kultury i sztuki mogą być stosowane do poszerzenia
refleksji nad nauką, nie tylko w wymiarze filozoficznym, ale
również w wymiarze empirycznych obserwacji socjologicznych. Bogactwo doświadczeń, uzyskanych na polu edukacji artystycznej, zostało dostrzeżone przez osoby zajmujące się edukacją przyrodniczą. W ten sposób powstały nowe
koncepcje edukacji twórczej, łączące ekspresję artystyczną
i techniczną. David Cook, autor poradnika budowy robotów,
tak ujmuje korzyści płynące z integracji obu tych aspektów:

Pomyśl, że pewnego dnia będziesz w stanie kreować nowe formy życia. Choć początkowo dość prymitywna, każda z nich
będzie unikalna, stworzona od zera Twoimi rękami. I — jak
na wielkiego artystę przystało — z czasem kolejne Twe dzieła będą coraz bardziej złożone i wspaniałe. [...] Robotyka to
co najmniej cztery główne dziedziny wiedzy: elektrotechnika i elektronika (czujniki i obwody elektryczne), mechanika
(silniki, przekładnie i korpus robota), informatyka (pseudointeligentne zachowanie robota) i sztuka (styl, wrażenia i prezencja robota). [...] Pomyśl o renesansowym artyście i uczonym Leonardzie da Vinci. Gdyby żył dziś, budowałby roboty17.

Dalej Cook omawia też zależność między estetyką robota a jego funkcjonalnością. Podobne kwestie pojawiają się
wówczas, gdy zastanawiamy się, jak skonstruować interesujący, wciągający słuchaczy wykład akademicki. Być może,
problem ten da się rozwiązać, jeśli odwołamy się do wiedzy
o teatrze. Aby wykład angażował uwagę widowni, powinien
powielać klasyczną strukturę dramaturgiczną. Do takiego
wniosku doszedł między innymi Richard P. Feynman, uznawany za jednego z najlepszych dydaktyków fizyki na świecie18.
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I. Wagner, Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2005, nr 1,
s. 20–41.

17.
D. Cook, Budowa robotów dla początkujących, przeł. J. Janczyk, Ł. Piwko,
Wydawnictwo Helion, Warszawa 2012,
s. 25.

18.
R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands,
Feynmana wykłady z fizyki, przeł.
R. Gajewski, Z. Królikowska, M. Grynberg, T. Butler, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
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EDUKACJA NA RZECZ WSPÓŁPRACY
Znaczna część nieporozumień na linii sztuka — nauka —
technika jest uwarunkowana konwencjonalną edukacją, która raczej powiela stereotypy, niż je burzy. Najlepszą drogą na
przełamanie impasu, jaki w ten sposób powstaje, wydają mi
się projekty popularyzujące naukę lub projekty nauki obywatelskiej/zaangażowanej. Na podstawie moich doświadczeń
sformułowałem kilka wskazówek praktycznych, związanych
z przekraczaniem granic między dziedzinami:

—— W przypadku zajęć dla młodszych dzieci (do około czternastego roku życia), rozróżnienie na sztukę i naukę nie ma
sensu. Zarówno twórczość, jak i chęć eksperymentowania
z przyrodą, występują u większości dzieci (oczywiście wyjąwszy przypadki szczególne, wymagające terapii). Zajęcia
takie nie muszą mieć nazbyt ustrukturyzowanej formy,
mogą mieć charakter bardziej otwarty.
—— W przypadku dzieci starszych, coraz istotniejsze staje się
formułowanie celu ćwiczenia. Dzieci mające inklinacje do
przedmiotów ścisłych lepiej czują się, gdy mogą realizować zadania z konkretnymi uwarunkowaniami (ograniczenie czasowe, finansowe, materiałowe etc.).
—— Im starsze dzieci, tym większa staje się rola pewnego praktycznego horyzontu zadań (konstrukcji robota, organizacji
wystawy lub szkolnego pikniku naukowego).
—— W celu wyrównania różnic między grupami dzieci o różnych kompetencjach (co jest istotne choćby w przypadku
warsztatów z robotyki), warto jest przeprowadzić półgodzinną sesję powtórkową, w trakcie której ustali się poziom minimalny zajęć. Dzieci, które wyrastają ponad ten
poziom (na przykład — dużo bieglej opanowały techniki
matematyczne lub kompetencje artystyczne), mogą rotacyjnie pełnić funkcję pomocników. W ten sposób dziecko uzdolnione manualnie, matematycznie lub plastycznie
będzie w trakcie zajęć odgrywało zarówno rolę pomocnika,
jak i osoby uczącej się.
—— Nie należy oceniać efektów pracy dzieci ani tym bardziej
karać za błędy. Eksperyment naukowo-artystyczny powinien być okazją do popełniania błędów i eksperymentowania z fizyką lub matematyką. Z perspektywy sztuki problem ten jest nieco mniejszy, bo kształcenie artystyczne
nie kładzie tak dużego nacisku na poprawność formalną.
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—— W przypadku osób dorosłych, kluczowe jest mieszanie ról
ucznia i nauczyciela. Najlepiej byłoby, gdyby osoby związane ze światem sztuki prowadziły najpierw warsztat związany ze swoją dziedziną dla osób ze środowiska ścisłego,
a następnie same stawały się uczestnikami i uczestniczkami warsztatu z podstaw praktyki naukowej lub technicznej.
Dobrą okazją do takich imprez są festiwale nauki, pełniące rolę karnawału akademickiego (zawieszenie hierarchii,
większy entuzjazm).
—— Dłuższa współpraca obu grup (artystycznej i naukowej) wymaga konstrukcji przestrzeni, która łączyłaby elementy sfery publicznej (mieszanie się obu grup) z prywatną (osobny kąt dla osób z każdej dziedziny). Najlepiej byłoby, gdyby
przestrzeń taka nie należała do żadnej z dziedzin lub gdyby
lokalizacja miała charakter rotacyjny (jedno spotkanie związane z naukami ścisłymi, kolejne z twórczością artystyczną).
—— Pracując z osobami z wykształceniem ścisłym, należy bardzo ostrożnie używać pewnych sformułowań. Niektóre kategorie opisu, stosowane na przykład w choreografii („energia
zmienia się w siłę” itp.), są trudne do zaakceptowania z perspektywy nauki ścisłej.
—— Im starsze osoby biorą udział w warsztatach, tym więcej
czasu trzeba poświęcić na budowanie grupy przed realizacją zadania. Przy pracy z dorosłymi konieczne mogą być
dwa lub trzy spotkania wprowadzające, zanim uda się rozpocząć efektywną współpracę. Najlepiej byłoby, gdyby spotkania te odbywały się w rytmie dwutygodniowym (czyli jedno
spotkanie na dwa tygodnie). Częstotliwość rzadsza niż raz
w miesiącu nie sprzyja budowaniu zespołu.
—— Dobrze byłoby, gdyby przedmioty zainteresowania współpracujących ze sobą osób ze środowisk sztuki i nauki częściowo się pokrywały, np. muzyka — fizyka fal, metaloplastyka — mechanika, malarstwo — optyka, bio art — nauki
o życiu.
—— Rozpoczynając współpracę (zwłaszcza niekomercyjną),
trzeba uważać na to, aby działania nie przerodziły się w konflikt między reprezentantami obu dziedzin. Aby tego uniknąć,
warto tworzyć mieszane, mniejsze grupy (czyli połowa osób
ścisłych i artystycznych w jednej grupie, pozostałe osoby
w drugiej). Przydatne są również rotacyjne modele pracy
w grupach.
—— W przypadku małych projektów badawczych, przydatna
może być formuła łączonej pracy magisterskiej (np. jedna
osoba z akademii sztuk pięknych, jedna z politechniki).
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—— Żadna forma współpracy między nauką a sztuką nie dojdzie do skutku dopóty, dopóki nie przeznaczy się na nią
pewnych zasobów (czas, finanse, ludzie). Rozpoczynając
projekt, dobrze jest wprost te zasoby określić. Niestety,
w obecnym systemie finansowania nauki, sztuka jest przydatna głównie jako narzędzie popularyzacji lub dodatkowego zarobku.
—— Zmiana istniejącego stanu rzeczy wymaga zmian finansowo-administracyjnych (współpraca ze światem sztuki zabiera cenny czas na doktorat lub habilitację, humanistyka
i kultura mają zbyt niskie finansowanie, aby pozwalały na
prowadzenie bardziej rozbudowanych projektów terenowych) oraz organizowania krzyżowych staży (np. kilka dni
w pracowni chemicznej, potem kilka dni w pracowni rzeźbiarskiej). Istotne jest również rozbudowywanie badań
związanych z socjologią nauki i techniki — uwarunkowania społeczne obu tych dziedzin są ciągle zbyt słabo rozpoznane w Polsce.

ZNACZENIE TECHNICZNE
Wspomniana wcześniej robotyka to tylko jeden z przykładów tego, jak funkcje inżynierskie splatają się ze skutecznością sztuki. Wiedza o sztuce, w połączeniu z badaniami
psychologicznymi, ma wiele innych zastosowań. Oczywistym
miejscem splotu sztuki i techniki jest wzornictwo przemysłowe.
W praktyce jednak projektowanie i inżynieria często okazują
się być dziedzinami wewnętrznie sprzecznymi — następuje to
wówczas, gdy wartości inżynierskie (trwałość, solidność i niezawodność) i artystyczne (estetyka, odczucia, zestaw skojarzeń) stają się zakładnikami wymogów rynkowych. Inżynieria
bywa zmuszana do projektowania produktów tańszych lub
gorszej jakości. Podobne problemy miewa też sztuka użytkowa. Dość często obie dziedziny bywają rozgrywane przeciwko
sobie: inżynieria kapituluje przed estetyką (a tak naprawdę
przed wymogami marketingu), a sztuka przegrywa z wymogami technicznymi (ma być taniej i prościej). Problemy etyczne, jakie dotyczą rzetelności zawodowej w inżynierii i w sztuce, mogą być zadziwiająco podobne.
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Bywa jednak, że badania związane z postrzeganiem
(percepcją barw i dźwięków, ruchu, perspektywy) pomagają tworzyć lepszą inżynierię. Na przykład, wiele wypadków
lotniczych było spowodowanych złą organizacją informacji
w kabinie pilotów — zbyt wiele alarmów włączało się jednocześnie, czasami też dochodziło zjawisko „widzenia tunelowego” i inne zniekształcenia poznawcze. Dopiero spojrzenie
na kabinę pilotów jak na źródło pewnych bodźców estetycznych oraz połączenie tych bodźców z mechanizmami interakcji społecznych wewnątrz załogi pozwoliło rozwiązać wspomniane problemy19.
W podobny sposób elementy współczesnej kultury
wizualnej zostały wykorzystane do zarządzania uwagą w sytuacjach stresowych w amerykańskim programie lotów kosmicznych. Gene Kranz, kontroler lotów z NASA, umieszczał
zdjęcia kobiet w bikini na okładkach zeszytów z procedurami
ważnymi dla przebiegu lotu — dzięki temu zeszyty te praktycznie nie ginęły w zamieszaniu startowym. Zdjęcia roznegliżowanych kobiet z magazynu „Sports Illustrated” przyczyniły się — między innymi — do ocalenia załogi Apollo 13.
Warto też przypomnieć, że osoby odpowiedzialne za grafikę
w misjach kosmicznych często konsultowały swoje dzieła
z załogami, aby w ten sposób polepszyć sprawność działania całego zespołu20.

NOWE MEDIA
I NOWE TECHNOLOGIE
Loty w kosmos i robotyka to tylko drobne elementy
rewolucji, jaką przyniosła mechanika kwantowa oraz rozwój
elektroniki. Rozwój ten doprowadził, między innymi, do powstania media labów, czyli miejsc łączących nowe technologie
(elektronikę) z nowymi mediami. Pierwszy media lab powstał
w 1985 przy Massachusetts Institute of Technology w Bostonie
i szybko stał się miejscem, w którym informatyka (zarówno
akademicka, jak i nieformalna) spotykała się z technologią
(elektroniką) oraz sztuką nowych mediów. O sukcesie naukowym, dydaktycznym i edukacyjnym tej inicjatywy zadecydowało zarówno otoczenie (silne środowisko naukowe, tradycyjny ośrodek kultury amerykańskiej, historia eksperymentów ze
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sztuką elektroniczną i cyfrową), jak i obfite nakłady finansowe.
Tym, co pozwoliło badaczom odnieść sukces, była również —
podobnie jak w przypadku Bell Labs — możliwość wyłączenia
się z rytmu bieżących grantów, sprawozdań, rozliczeń i skupienie się na swobodnej pracy twórczej.
Dużo szybciej niż media laby rozwijają się w Polsce
fab laby (fabrication laboratories), czyli miejsca, w których
kładzie się większy nacisk na produkcję fizycznych obiektów niż tworów cyfrowych. Idea fab labu również narodziła
się na MIT 21. W podobny sposób funkcjonują takie miejsca,
jak hackerspace i makerspace. Od fab labów różnią się one
głównie stopniem formalizacji (fab laby w założeniu mają
tworzyć światową sieć pracowni, powiązanych wspólnymi
kanałami komunikacji i rządzących się podobną etyką, z Fab
Labem MIT jako istotnym węzłem sieci). Tym natomiast, co
łączy oba typy miejsc, jest brak stabilnego finansowania. Na
gruncie polskim idea fab labu mocno kojarzy się z telewizyjnym programem Zrób to sam Adama Słodowego i publikacjami „Młodego Technika”. Sprzyja to jej popularyzacji: obecnie
w Polsce istnieje lub rozpoczyna działalność kilkanaście tego
rodzaju inicjatyw, między innymi w Trójmieście, Warszawie,
Krakowie, Poznaniu oraz Łodzi. Fab Lab Trójmiasto, mieszczący się w Centrum Kultury Miejskiej, jest instytucją, która w naturalny sposób buduje pomost między światem kultury a światem techniki. Warszawskie fab laby Mieszadło
i Wytwórnia oraz Hackerspace Kraków częściej realizują projekty związane z techniką (np. warsztaty elektroniki oparte
na układach Arduino).
Idea fab labu polega na tym, aby zebrać w jednym miejscu podstawowy sprzęt produkcyjny (drukarki 3D, obrabiarki, frezarki etc.) i zapewnić wszystkim chętnym możliwość
swobodnego korzystania z niego. W fab labie można nauczyć
się spawać, programować, gotować lub szyć. Można też po
prostu dołączyć do społeczności tworzącej się wokół takich
miejsc. Spoiwem wspólnoty ma być przestrzeń i wspólna praca nad konkretnymi projektami. W części polskich fab labów
od samego początku organizuje się warsztaty mające charakter artystyczny lub twórczy (np. warsztaty z projektowania
i tworzenia mebli w Fab Labie Trójmiasto dotyczyły związku
zagadnień technicznych z estetycznymi).
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Z perspektywy sztuki, laboratorium fabrykacji stanowi
miejsce, w którym ekspresja artystyczna może znaleźć nowe
formy. Z perspektywy nauki i techniki, miejsce takie oferuje
możliwość wymiany wiedzy i inspiracji, oraz stanowi dodatkowe narzędzie mobilizacji sojuszników. Łącząc w sobie cechy laboratoriów i pracowni artystycznych, fab laby stanowią
wzorcowy przykład współpracy nauki i sztuki. W Fab Labie
Łódź artyści i artystki są tak samo chętnie widziani jak osoby
związane z techniką lub nauką. Istniejące na świecie przedsięwzięcia tego typu świetnie wpisywały się w kontekst praktyk
sztuki interwencyjnej lub skutecznej społecznie22. Klasyczna
koncepcja użycia sztuki w socjoterapii nabiera nowego wymiaru, gdy w opartych na niej działaniach sięga się po elektronikę. Przykładem mogą być warsztaty z tworzenia zabawek,
których częściami są proste elementy elektroniczne. W ten
sposób popularyzacja sztuki staje się jednocześnie popularyzacją techniki i nauki.
Całościowa ocena metod i działań ruchu „zrób to sam”
(DIY — Do-It-Yourself) jest niemożliwa — działania tego rodzaju dopiero nabierają impetu, dlatego trudno ocenić ich długofalową skuteczność. Istotnym osiągnięciem, łączącym wszystkie podobne inicjatywy, jest wyjście techniki poza kontekst
politechniczno-przemysłowy dzięki stworzeniu przestrzeni, które istnieją poza klasycznymi obiegami techniki, nauki
i sztuki, a jednocześnie pełnią funkcję łączników między nimi.
„Ruch wytwórców” (makers movement) skupia fab
labowych aktywistów i aktywistki na całym świecie. Często
korzysta z dorobku ruchu wolnego oprogramowania (open
source movement) lub doświadczeń kontrkultury. Pod tym
względem silnie przypomina ruchy hakerskie, które zarówno
kontestują, jak i wzmacniają potencjał informatyki rozumianej
jako nauka, praktyka i sztuka. Jak każda forma alternatywy
społeczno-kulturowej, ruch wytwórców zmaga się z różnymi
problemami, w tym płynącymi z konfrontacji z mechanizmami współczesnego kapitalizmu. Indywidualizm, utopia wyłączenia się ze społeczeństwa, ukryte bariery kulturowe i pokusa komercjalizacji buntu — różne odmiany kontrkultury
artystycznej, naukowej, wytwórczej i hakerskiej dzielą wciąż
te same problemy.

S — 394

22.
Medialab. Instrukcja obsługi, red.
M. Filiciak, A. Tarkowski, A. Jałosińska,
Fundacja Ortus, Chrzelice 2011, s. 81.

CZY SOJUSZ SZTUKI I NAUKI JEST MOŻLIWY?
WOKÓŁ IDEI ARTYSTYCZNEJ PRODUKCJI WIEDZY

ZAMIAST PODSUMOWANIA
Pomimo tych zastrzeżeń, narzędzia naukowe, techniczne, kulturalne i społeczne związane z ideą „zrób to sam”
są zbyt przydatne, abym umiał z nich zrezygnować. Czy kultura i sztuka mogą być pod tym względem sojuszniczkami
nauki oraz techniki?
Czy elektronika, która niszczy zdrowie pracowników
i pracowniczek fabryk w Kongo, Indiach lub Chinach, może
jednocześnie stanowić narzędzie emancypacji dzieci z zaniedbanego śródmieścia Łodzi? Czy da się skonstruować elektronikę, która nie wymagałaby wojen o złoża koltanu? Czy da
się tworzyć naukę służącą ludziom, a nie korporacjom (zbrojeniowym, energetycznym lub farmaceutycznym)? Czy rozwój
nauki i techniki obywatelskiej może być obroną przed inwigilacją? Czy wspólna praca nad dziełem sztuki, prototypem lub
eksperymentem fizycznym może na nowo „pozszywać” społeczeństwo? Czy można użyć techniki w socjoterapii — skoro
można w niej używać sztuki? Czy rozproszona, zielona energetyka, produkowana w fab labach, doprowadzi do przełomu
naukowego, który pozwoli wyhamować globalne ocieplenie?
Nie znam odpowiedzi na żadne z tych pytań. Wiem tylko, że aby na nie odpowiedzieć, będę potrzebował wszystkich
możliwych sojuszników.
Sztuka, przy wszystkich jej problemach i wadach, jest
najcenniejszym z nich.
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O powiązaniach sztuki i nauki chciałbym opowiedzieć
w kontekście mojej pracy twórczej. Uważam, że przełomowy moment, w którym sztuka przekroczyła ustalone historycznie obszary i zaczęła opanowywać nieznany dotąd kontynent, nastąpił wtedy, gdy artyści weszli do naukowych laboratoriów i zaczęli pracować z żywą materią. Określam ten
przełom architektonicznie: artyści zaczęli pracować w skali 1:1. Nie chodzi mi jednak o skalę architektoniczną ani o fizyczną wielkość dzieła. Życie nawet najmniejszego mikroorganizmu istnieje w skali prawdziwej, w skali 1:1. Praca artysty
z żywym organizmem nie jest przenośnią, to rzeczywistość.
Eksperymenty z żywymi organizmami są szczególne, wybiegają poza ustalone jeszcze w starożytności rozumienie sztuki
jako obserwacji i interpretacji natury. Sztuka, zajmująca się
kreacją nowego życia, nie jest tworzeniem metafory; chodzi
tu o całkiem inny rodzaj działania.
Praca w laboratorium wymaga atrybutów, które są
immanentne dla badań naukowych: języka, narzędzi, wiedzy.
I mimo tego, że celem sztuki nie są praktyczne czy komer
cjalne aplikacje, badania artystyczne przebiegają podobnie
jak badania naukowe, a kryteria oceny rezultatów są analogiczne.
Drogę do laboratorium biologicznego przetarły artystom praktyki artystyczne wykorzystujące nowe technologie,
jak sztuka komputerowa czy elektroniczna.
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MATERIA ŻYWA
Czy sztuka i nauka mają sobie coś wzajemnie do zaoferowania? W jaki sposób, na jakich zasadach i na jakiej płaszczyźnie mogą ze sobą współdziałać? Czy sztuka może w ogóle
„produkować” jakąkolwiek godną tego miana „wiedzę”?
Kilka miesięcy temu w Londynie pokazano wyhodowanego sztucznie hamburgera. Wieloletnie badania, prowadzone przez Marka Posta z Wydziału Fizjologii na Uniwersytecie
w Maastricht, nad wyhodowaniem kotleta o średnicy kilku centymetrów, pochłonęły ponad 300 tysięcy dolarów. Jednak
hamburger przedstawiony w Londynie nie jest pierwszą próbą wyhodowania tkanki mięsnej w laboratorium. Prace nad
sztucznym mięsem prowadzone były przez NASA już w latach
50. Natomiast pierwszy realny krok w tym kierunku uczynili artyści reprezentujący bio art.
Historycznym przykładem na to, że sztuka może tworzyć naukową wiedzę, jest projekt Disembodied Cuisine grupy
SymbioticA (Oron Catts i Ionat Zurr) z Perth w Australii. W 2003
roku na wystawie bio artu w Nantes, używając technik hodowli
tkanek, SymbioticA wyhodowała stek z macierzystych komórek żaby. W oparciu o pobrane komórki, w prowizorycznym laboratorium, w ciągu dwóch miesięcy, wyhodowano małe steki.
Punktem kulminacyjnym projektu była uczta — w trakcie wernisażu konsumowano mięso żab, które pływały obok w akwarium. Celem projektu, inaczej niż w wypadku przedsięwzięcia
Marka Posta, nie było wypracowanie technologii, która mogła
umożliwić komercyjną hodowlę sztucznego mięsa. Artyści sprowokowali dyskusję o etycznych problemach, związanych z laboratoryjną i przemysłową hodowlą różnych form życia. Zwrócili
naszą uwagę na instrumentalny aspekt takich eksperymentów
i na bezbronność sztucznie wyhodowanych form biologicznych.
Myślę, że nauka może wiele nauczyć się od sztuki. Nie
chodzi przy tym o badania podstawowe, o odkrycia naukowe,
lecz o krytyczną ocenę zastosowania rezultatów. Co robimy,
w jakim celu i jakim kosztem?
Projekt grupy SymbioticA był dla mnie inspirującym
doświadczeniem. Wielokrotnie brałem później udział we wspólnych wystawach z artystami bio artu, będąc wtedy jedynym
architektem w obrębie tworzącej się tendencji.
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ARCHITEKTURA/ SZTUKA/ NAUKA
Jestem artystą i architektem. Upraszczając, można
powiedzieć, że jest to pozycja pomiędzy. Między architekturą i nauką. Według Wikipedii, „nauka to autonomiczna część
kultury, służąca [obiektywnemu — Z.O.] wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek”01 . Uważam, że aby
wyjaśnić wzajemne relacje tych dziedzin, konieczne jest dostrzeżenie wewnętrznej złożoności każdej z nich. W nauce
wypadałoby oddzielić teoretyczne formułowanie hipotez od
ich praktycznej weryfikacji. W sztukach podobny krok odpowiadałby rozróżnieniu na sztuki czyste i sztuki użytkowe (do
których zalicza się architektura).
W społecznym systemie wartości nauka zajmuje pozycję podobną do architektury. Nauka jest rozumiana przy tym
nie jako koncepcyjne formułowanie idei, lecz badania laboratoryjne, których celem są praktyczne zastosowania w medycynie, technice, przemyśle spożywczym czy rolnictwie. Takie
badania prowadzone są na uczelniach oraz w instytutach
badawczych i są subsydiowane przez rządy i wielkie korporacje. Architektura natomiast zajmuje się fizyczną realizacją
projektów, którą koordynują biura architektoniczne, inżynierskie, a wykonują firmy budowlane. Z takiego podziału wynikają wzajemne afiliacje. Nauka teoretyczna i formułowanie
naukowych hipotez są bardzo zbieżne z kreacją artystycznych
wizji, zaś praktyczne badania laboratoryjne z fizyczną realizacją budynku.
Od czasów studiów na Politechnice Warszawskiej starałem się przekraczać granice między dyscyplinami. W latach 70. należałem do wybranej grupy studentów Wydziału
Architektury, którzy po raz pierwszy w Polsce mieli indywidualny program studiów. Dawało to nam możliwość podejmowania decyzji odnośnie tego, co i jak studiujemy. Jedną z naszych pierwszych inicjatyw było zaproszenie do współpracy
studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wspólnie
planowaliśmy stworzyć rodzaj trwałego pomostu i platformy
wymiany między uczelniami: między akademią a politechniką.
W związku z tym, że byłem kontrowersyjnym studentem, przez długi czas nie mogłem znaleźć promotora mojej
pracy dyplomowej. Prowadziłem rozmowy z profesorem
Oskarem Hansenem, który wykładał na Akademii Sztuk
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Zbigniew Oksiuta

Pięknych i bardzo chciałem, żeby został promotorem mojego dyplomu na politechnice. Jednak okazało się, że nie tylko
administracyjnie były to bardzo różne światy.

Pomiar gęstości mojego ciała
Warszawa, 1975
Dzięki uprzejmości artysty

Projekt żywej biologicznej architektury powstał
w czasie studiów na Wydziale Architektury na Politechnice
Warszawskiej. Celem badań były kreacje biologicznych obiektów jako modeli architektury przyszłości i stworzenie warunków do rozwoju biologicznych wizji w biosferze oraz w przestrzeni kosmicznej. Projekt przewiduje możliwości kształtowania obiektów architektonicznych, wykonanych z polimerów
biologicznych jako narzędzi badawczych: chodzi o nowy typ
domostwa, aktywną przestrzeń, umożliwiającą nowy rodzaj
symbiozy między użytkownikiem a nie-ludzkimi formami życia.
Idea polega na stworzeniu trójwymiarowej membrany biologicznej, której wnętrze jako całość jest reaktorem
i umożliwia prowadzenie kontrolowanych eksperymentów.
Przy zastosowaniu ciekłych technologii kreowane są przezroczyste przestrzenne błony z żelatyny, agaru czy phytogelu, tworzące biologiczne architektury-bioreaktory. Są to wypełnione powietrzem żelujące membrany o architektonicznej
skali. Biopolimer, żelując, tworzy stabilne, ale jednocześnie
dynamiczne ściany i szczelnie izoluje wnętrze od otoczenia.
Warstwa polimeryczna jest przestrzenną granicą, strukturalną formą, a jednocześnie stanowi nowy rodzaj gleby i stymuluje zachodzące procesy we wnętrzu. Jej funkcja polega
na iniekcji żywych organizmów, roślin i mikroorganizmów do
wnętrza formy. W ten sposób powstaje biologiczny przyrząd
badawczy, rodzaj introwertywnej biosfery, architektoniczna komórka, nowy architektoniczny standard. Uniwersalna
żelująca membrana może funkcjonować w różnych skalach:
w skali komórki, pigułki, owocu, domu, biosfery02.
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WSPÓŁPRACA
Uważam, że głównym warunkiem współpracy artysty z naukowcem jest wspólny język. W laboratorium jest to
język nauki: obiektywny opis i interpretacja faktów. Drugim
ważnym elementem jest kreatywna skromność i powściągliwość. Trzecim cierpliwość. Jako artyści nie jesteśmy kształceni w taki sposób, aby być obserwatorami. Chcemy tworzyć,
a rezultat — najczęściej — mieć natychmiast. Ta niecierpliwość i żądza instrumentalnego wykorzystania materiałowych,
fizycznych i chemicznych zjawisk do celów artystycznych
jest jedną z głównych przeszkód, które utrudniają lub wręcz
uniemożliwią owocną współpracę. Naukowe badania to często lata nieudanych eksperymentów i porażek. Szczególnie
praca z żywymi organizmami wymaga cierpliwości, szacunku i pokory wobec życia.
Czy dom może być żywym organizmem? Idea, która
obecnie staje się coraz bardziej realna, była wtedy zupełnie nowa. Obawiałem się o konsekwencje, jakie może spowodować. W czasach studiów była to konceptualna wizja;
nie miałem możliwości prowadzenia badań praktycznych.
Próby nawiązania kontaktów z Zakładem Mikrobiologii na
Uniwersytecie Warszawskim nie spełniły moich oczekiwań.
Badania laboratoryjne zacząłem prowadzić dopiero po wyjeździe do Niemiec. Miasto Kolonia, w którym zamieszkałem, miało szczególne warunki: wysoko notowany
Uniwersytet Koloński, światowej sławy Instytut Maxa Plancka
do Badania Hodowli Roślin i Niemiecką Agencję Kosmiczną.
Trzy duże instytucje naukowe, z którymi współpracowałem.
Działałem w Niemczech jako wolny artysta, więc kontakty
z naukowcami odbywały się nie na poziomie instytucjonalnym, lecz prywatnym. Taka pozycja ma dobre i złe strony. Po
pierwsze, umożliwia współpracę poza utartymi strukturami,
z wybranymi ludźmi, którzy pracują nad projektem z przekonania do sprawy a nie dla innych korzyści. Miałem dostęp
do laboratoriów, ale mogłem pracować tylko „po godzinach”
i oczywiście bez żadnego wsparcia finansowego. Może właśnie dlatego, że były to prace pozbawione jakichkolwiek komercyjnych celów, stało za nimi autentyczne zaangażowanie.
W naukowym laboratorium odbywały się długie dyskusje
nad artystycznymi wizjami. W tym okresie zebrałem najważniejsze doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z naukowcami.
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Pracom nad uniwersalnym bioreaktorem towarzyszyły techniczne odkrycia, które owocowały zgłoszeniami do
Niemieckiego Urzędu Patentowego. U podstaw tych odkryć
leżała nie tylko artystyczna idea, ale też naukowa ścisłość
i poprawność prowadzonych badań. Osiągnięte rezultaty
cementowały podstawy wzajemnego zaufania i szacunku.
Efektem była zmiana postaw i statusu naukowców,
z którymi współpracowałem. Zapraszałem ich na wystawy
artystyczne, przedstawiając jako współtwórców projektów.
Organizowałem z nimi spotkania w galeriach i muzeach, zapraszając artystów i ludzi związanych ze sztuką. W ten sposób naukowcy stawali się integralną częścią artystycznych
poczynań. Stawali się również partnerami w kreowaniu naukowo-artystycznej idei.
Uważam, że działanie artystyczne jest cięgle potężnym narzędziem społecznym i politycznym. Dobra sztuka jest
zawsze sztuką krytyczną. Reaguje na społeczne i polityczne
niesprawiedliwości, unaocznia i krytykuje wady oraz słabości systemów. Jako siła krytyczna nie jest i nie może być uwikłana w instytucjonalne czy ekonomiczne zależności. Agituje
z zewnątrz systemu. Nauka jest natomiast jego częścią. Za
badaniami stoi wielki kapitał - są one prowadzone dla celów
komercyjnych, a odkrycia naukowe często przekładają się na
rozwój technologii militarnych. Myślę, że praktyki artystyczne mogłyby zdziałać wiele dobrego w polu nauk stosowanych.
Chodzi przy tym nie tyle o cel stricte technologiczny, ale o krytyczną analizę usytowania badań naukowych w kontekście
ekonomicznym i politycznym. Szczególnie ważne są aspekty etyczne i krytyczna obserwacja powiązań nauki z wielkim
kapitałem, polityką i celami militarnymi.
Nauki są odśrodkowe, ekstrawertyczne, dążą do
uprzedmiotowienia i obiektywizacji tego, co poddają badaniu. Naukowcy starają się zachować dystans względem obiektów swych badań i nie mogą sobie pozwolić na to, by się z nimi
utożsamiać. W najwyższym stopniu obawiają się tego, że staną się „subiektywni”03.
Artysta natomiast ma subiektywną konieczność krytyki, którą manifestuje swoim życiem. Jest człowiekiem czynu. „Performer to stan istnienia”04.
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03.
D.T. Suzuki, Wykłady o buddyzmie zen,
[w:] E. Fromm, D.T. Suzuki, R. De Martino, Buddyzm zen a psychoanaliza,
przeł. M. Macko, Rebis, Poznań 1995,
s. 41.
04.
J. Grotowski, Performer, „Obieg” 1988,
wrzesień-grudzień, s. 1–2.
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Warsztat ekologiczny
Jelenia Góra, 1980

Demonstracja ekologiczna
Jelenia Góra, 1980

Dzięki uprzejmości artysty

Dzięki uprzejmości artysty

EDUKACJA

Studio „Ludzki habitat jako system biologiczny”, które
prowadzę na Wydziale Architektury RPI, to interdyscyplinarna placówka, działająca na pograniczu sztuki, architektury
i techniki. Jej celem jest badanie kluczowych powiązań między naturą, kulturą i technologią. Studio zajmuje się analizą
ludzkiego habitatu jako biologicznego systemu. Głównym
celem prac jest tworzenie warunków umożliwiających hodowle obiektów biologicznych jako prototypów biologicznej
architektury. Kluczowym elementem edukacji jest nowe spojrzenie na materię. Nie chodzi już o zwykłą kreację form, czyli
typowy element edukacji architektonicznej, ale o tworzenie
warunków i narzędzi do obserwacji oraz kontroli fizycznych,
chemicznych i biologicznych procesów zachodzących w materii. Materia przestaje być używana w z góry określonych
celach. Sama staje się głównym obszarem zainteresowań.
Studenci architektury nie mają przygotowania naukowego. I w tym widzę ogromny potencjał twórczy. Każdy
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student wybiera samodzielnie materiał i próbuje wykreować
techniki oraz narzędzia umożliwiające poznanie jego właściwości. Takie działania, często instynktowne, przynoszą interesujące rezultaty. Studenci stają się odkrywcami, odkrywają
na nowo materialną rzeczywistość. Ten rodzaj pracy pociąga za sobą ważne konsekwencje. Nie forma, ale proces staje
się głównym parametrem działania. Uważam, że na uczelni,
kształcącej zasady projektowania, przesunięcie akcentu z formy na proces to bardzo radykalny gest. Nie chodzi przy tym
o sam proces projektowania, lecz o procesy, które zachodzą
w używanych materiałach na różnych poziomach fizycznych,
chemicznych i molekularnych. Istotne są pytania o to, jakim
przemianom mogą ulegać te materiały, czym mogą się stać
i jak można by je zastosować do rozwiązywania problemów
architektonicznych.
Materia jest zbiorem informacji. W świecie ożywionym
informacja objawia się jako materia, a materia jako informacja. Koncepcja ta leży u podstaw nowego sposobu rozumienia aktywności twórczej. Nowy twórca nie dąży już do tego,
by przetwarzać materię i nadawać jej określony kształt. To
raczej uważny badacz, kreujący warunki, w których materia może mu zaufać, otworzyć się i zacząć się samodzienie
formować. To bardzo ważny etap kreatywnego wyciszenia.
Dotykać materię taką, jaką ona jest, traktować ją jako cel
sam w sobie, a nie jako środek do czegoś innego. Zrozumieć
ciasto, to zjeść ciasto.
Na Rensselaer Politechnik Institute istnieje wiele instytutów naukowych i technicznych, a także Wydział Artystyczny.
Spektrum możliwości tej uczelni jest więc szerokie. Specyfika
i odrębność poszczególnych dziedzin utrudniają jednak praktyczną realizację ważnych, przełomowych przedsięwzięć.
Ich podjęcie wymaga przekroczenia granic międzydyscyplinarnych i przełamania wielu utartych schematów. Wydział
Architektury nie zajmował się aktywnymi badaniami materiałów biologicznych. Do budowy architektonicznych modeli
były wykorzystywane tradycyjne materiały, takie jak drewno, papier, tektura, gips i glina. Zacząłem pracować, stosując materiały czynne biologicznie, głównie polimery, takie
jak żelatyna, skrobia, agar. Później w studio używaliśmy materiałów jadalnych, jak ciasto, cukier, sól. Ten krok pozwolił
rozszerzyć spectrum badań o różnorodne techniki, znane
z codziennej kuchni.
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Zbigniew Oksiuta
Formowanie membrany polimerycznej
wewnątrz bioreaktora
Polimeryczna błona wewnątrz
bioreaktora: agar 3%, sole
nieorganiczne i witaminy MS
(Murashige & Skoog), kultury roślinne:
Raphanussativus L. (rzodkiew
zwyczajna).
Uniwersytet w Kolonii, Niemcy
(fot. Björn Podola, Instytut Botaniki)
Dzięki uprzejmości artysty

Wiedza, jaką wynosiliśmy z tych eksperymentów, była
później przydatna w analizie podstawowych funkcji ludzkiego
organizmu w przestrzeni domowej. Jak ludzkie ciało i materia
zachowują się względem siebie nawzajem podczas codziennych domowych czynności: pracy, snu, jedzenia, wydalania?
Widziany z takiej perspektywy, zwykły dom staje się
materiałowym laboratorium. Tym, co określa jego wartość,
nie jest architektoniczna forma, nie piękno i proporcje, lecz
zachodzące w nim procesy, jego fizjologia i funkcjonowanie
w środowisku. Zwykły dom zamienia się w obiekt naukowych
dociekań, staje się chemicznym i biologicznym instrumentem poznawczym.

LABORATORIUM
Idea stworzenia interdyscyplinarnego laboratorium
towarzyszy mi od dawna. Pierwszym realnym krokiem było
powołanie Centrum Badań Teatralnych i Ekologicznych, któ
re powstało w 1980 roku przy Teatrze im. Cypriana Norwida
w Jeleniej Górze. Polski teatr eksperymentalny tamtych
lat był wielką międzynarodową siłą. Teatry o światowym
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znaczeniu: Teatr Cricot 2 Tadeusza Kantora, Teatr 8 Dnia,
Laboratorium Jerzego Grotowskiego, Ośrodek Praktyk
Teatralnych Gardzienice wypracowały rodzaj kulturowego
azylu, który umożliwiał działania obok systemu. Powstała
nowa alternatywna gleba, na której rodziły się różne pozainstytucjonalne dyscypliny. Lata siedemdziesiąte były
okresem rozwoju duchowości. Zaczęły wtedy powstawać
w Polsce pierwsze organizacje buddystyczne, szczególnie
buddyzmu Zen. Do tej tendencji nawiązywało też nasze centrum. Jego celem miały być praktyki ekologiczne, realizowane przez eksperymentalną, rolniczo-architektoniczną wspólnotę, działającą na terenie jednego z niszczejących niemieckich pałaców — Czerwonego Dworku w Mysłakowicach koło
Jeleniej Góry.
Współpracowałem wtedy z młodzieżą z jeleniogórskich
szkół i liceów, okupując ruiny zabytkowych kamienic w centrum Jeleniej Góry — poniemieckiego kurortu, który nietknięty przetrwał wojnę, a został zniszczony przez naszą powojen
ną gospodarkę. Organizowaliśmy pierwsze w Polsce demonstracje ekologiczne. Działalność centrum została nagrodzona
zaproszeniem do dyskusji na międzynarodowym spotkaniu
teatrów alternatywnych w Bonn. To spotkanie i wybuch stanu
wojennego zadecydowały o moich dalszych losach. Nie mogąc kontynuować zamierzonych badań, zdecydowałem się zostać w Niemczech. Czerwony Dworek w Mysłakowicach koło
Jeleniej Góry, który wybrałem na siedzibę centrum, przejęło
później Stowarzyszenie Monar.
Mówimy o konieczności interdyscyplinarnych działań,
o rozszerzaniu obserwacji, o przenikaniu się różnych dziedzin.
Wyobrażam sobie laboratorium jako miejsce współpracy różnych indywidualności: artystów, naukowców, ekonomistów
i techników. Rewolucyjny system, w którym nie ma różnicy
między ideą, produkcją i produktem.
Organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945
roku i była konieczną reakcją na II wojnę światową. W 1971
roku powstał Greenpeace — międzynarodowa organizacja,
działająca aktywnie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W 2007 rozpoczęła działalność Wikileaks, ujawniająca dokumenty dotyczące „nieetycznych zachowań rządów
i międzynarodowych korporacji”.
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Zbigniew Oksiuta
Spatium Gelatum. Habitat Biologiczny.
Forma 090704, 9. Międzynarodowe
Biennale Architektury w Wenecji,
2004.
Średnica: 2,5 m, grubość sfery: 0,3–1,0
cm, materiał: żelatyna 270° Bloom,
kolor, smak, zapach: neutralny.
Właściwości fizyczne: lepkość 31,8 mP,
przejrzystość 93,4%, przewodnictwo
248 uS.
Właściwości chemiczne: pH 5,60,
zawartość popiołów ≤ 0,5%, zawartość
wody przed wyschnięciem 70%,
metale ≤ 40 ppm.
Właściwości bakteriologiczne:
bakterie aerobowe ≤ 1000/g.
Obiekt wykonano w NWT Zakłady
Produkcji Żywności, Twist, Niemcy.
Współpraca techniczna: Wolf-Peter
Walter, Econtis, Emmen, Holandia
(fot. Bernhard Jacobs)
© Zbigniew Oksiuta & Bild-Kunst Bonn
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Miejscem działania eksperymentalnego laboratorium
powinna być przestrzeń realna i wirtualna. Może to być ziemny
lub wodny teren, nowo stworzony, wyposażony w najnowszą
technikę, niezależny kontynent, autonomiczny obszar, wydzielony i usytuowany na neutralnym terenie, poza ekonomicznymi i politycznymi zobowiązaniami. Koszt budowy atomowej
łodzi podwodnej czy lotniskowca to rząd wielu miliardów dolarów. To potworny supernowoczesny system naszpikowany
najnowszą techniką. Nad budową i obsługą takiego technologicznego majstersztyku pracowały tysiące naukowców, in
żynierów i techników. Wyobraźmy sobie system o podobnych
możliwościach ekonomicznych, technicznych i logistycznych,
ale służący odmiennym celom niż manifestacja siły, inwigilacja i zniszczenie. Celem tego laboratorium byłoby badanie
przyszłości, badanie zależności między naturą, kulturą i techniką, między tym, co żywe i tym, co sztuczne. Wyobraźmy sobie niezależny ruchomy kontynent, realne i wirtualne miejsce
spotkań naukowej, technologicznej i artystycznej awangardy.
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WŁADZA REALNA CZY
SYMBOLICZNA?
INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA
JAKO NARZĘDZIE ZMIANY
SPOŁECZNEJ

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

„Mało jest zrobić dobre dzieło sztuki. […] Należy wytworzyć warunki, w których by ono mogło oddziaływać”
(W. Strzemiński). Czy współczesne instytucje artystyczne — muzea, galerie, centra i instytuty sztuki współczesnej — tworzą odpowiednie warunki do tego, aby sztuka
mogła oddziaływać społecznie? Czy ułatwiają i wzmagają jej oddziaływanie?
Wiele instytucji artystycznych dynamicznie zmienia
dziś swą tożsamość i poszukuje nowych sposobów
funkcjonowania. Ograniczają prymat tradycyjnej wystawy „przedmiotowych” dzieł sztuki, stają się miejscami
produkcji projektów, działań i eventów artystycznych,
a czasem zmieniają się wręcz w ośrodki koordynacji artystyczno-społecznego aktywizmu. Coraz większą rolę
ma odgrywać w nich działalność badawcza i edukacyjna, produkcja i dystrybucja wiedzy. Coraz istotniejsze
jest dla nich dążenie do tego, by stymulować rozwój
żywego uczestnictwa w kulturze i otwierać się na partycypację jej użytkowników. Misją współczesnych instytucji artystycznych ma być generowanie kapitału społecznego — chcą inicjować zmianę społeczną, a nawet
same być jej narzędziami.
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Czy jednak instytucje artystyczne mogą do tego pretendować? Czy urzeczywistnienie lub choćby inicjacja
zmiany społecznej leży w zakresie ich możliwości? Czy
są w stanie wzmagać oddziaływanie i skuteczność dzisiejszej sztuki, która na różne sposoby wykracza poza
siebie i angażuje się w dyskusję nad palącymi problemami społecznymi, czy raczej nieuchronnie osłabiają oddziaływanie jej praktyk, estetyzując je i zmieniając w puste, bezsilne, cyniczne gesty art worldu? W czym leży
dziś siła instytucji artystycznych, jakiego rodzaju władzą
dysponują? Czy jest to władza realna, czy symboliczna —
a może w grę wchodzi jeszcze coś innego: realna władza
interwencji w porządek symboliczny? Czy pozwala ona
efektywnie angażować się w działania, które wykraczają
poza kompetencje tego rodzaju instytucji?
Jaką politykę kulturalną, edukacyjną i społeczną powinny prowadzić dziś instytucje artystyczne w Polsce?
Jakie faktycznie stawiają one sobie cele oraz jak skutecznie są je w stanie realizować — w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych, społecznych, politycznych,
prawnych? Czy faktycznie są przygotowane do tego, by
być potencjalnymi instrumentami zmiany społecznej?
I rzecz, być może, najistotniejsza: o jakiego rodzaju zmianę by tu w ogóle chodziło?

T.Z.
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Skuteczność jest gdzie indziej
Od konfliktu do afektywnej
wspólnoty
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Dziś używa się i nadużywa pojęcia skuteczności sztuki, a co
za tym idzie — skuteczności instytucji sztuki. Wymiernego
sukcesu i widocznych efektów zdają się oczekiwać nie tylko
władze i podatnicy, ale także sami twórcy i współtwórcy świata sztuki. Zawrotną karierę robi pojęcie „rzeźby społecznej”,
stworzone przez Josepha Beuysa, a przywoływane na nowo
w ostatnich latach w ramach różnych praktyk instytucjonalnych, nastawionych na tak zwaną społeczną skuteczność01.
Integralną częścią tej najszerzej chyba w historii sztuki zdefiniowanej „rzeźby” miało być oddziaływanie społeczne i polityczne — miała ona oznaczać twórcze myślenie jednostki
i zachodzące dzięki niemu przekształcenia rzeczywistości.
Przestrzenią — podlegającą kształtowaniu — był „każdy”
człowiek, „każdy” mógł też stawać się rzeźbiarzem tej szeroko rozumianej przestrzeni. Cały organizm społeczny stawał
się więc rzeźbą, a sztuka miała być narzędziem jego zmiany.
Miała włączyć się w ewolucyjny proces reformowania społeczeństwa, być „sposobem kształtowania i modelowania świata, w którym żyjemy”02.
Obecnie Beuysowskie hasła o uniwersalistycznej aspiracji — „wszystko jest rzeźbą” i „każdy jest artystą” — wymagają aktualizacji. W jaki sposób instytucja może włączać
„każdego” w pole „rzeźby społecznej”, stając się tym samym
instrumentem zmiany? W jakim stopniu powinna to robić?
I jak definiować skuteczność działania oraz zmianę, by nie ulec
złudzeniu i nie zakładać nazbyt uproszczonych relacji przyczynowo-skutkowych między działaniem artystycznym i jego
efektem w sferze publicznej? By przybliżyć się do odpowiedzi
na te pytania, należy najpierw omówić kilka podstawowych
założeń — nawet jeśli mogą się one wydać oczywiste — co
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01.
O tym, jak bardzo pojęcie to zeszło
pod strzechy, świadczą choćby wpisy
gimnazjalistów na portalu zadane.pl —
[online], http://zadane.pl/zadanie/
4441870 [dostęp: 23.01.2014].

02.
Cyt. za: J. Beuys, Teksty, komentarze,
wywiady, przeł. J. Jedliński, A. Sochacki, M. Piotrowska, red. J. Jedliński, Akademia Ruchu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
Warszawa 1990, s. 18.
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do funkcjonowania instytucji artystycznych, a następnie zarysować główne współrzędne, które określają możliwe pole
działania tego rodzaju instytucji.

NIEMIERZALNA SKUTECZNOŚĆ,
NIEWIDZIALNY KONFLIKT
Po pierwsze: sztuka oddziałuje i w samym tym oddziaływaniu zawiera się jej skuteczność. Oddziałuje w sposób
skuteczny — choć niewidzialny i niemierzalny. Bez takiego
założenia instytucje sztuki tracą rację bytu. Jeśli zatem sama
sztuka posiada „władzę działania”, pewną możność, która
aktualizuje się w jej polu03, to instytucja sztuki może funkcjonować jako amplifikator tej możności sztuki. Jeśli nazwiemy
działanie sztuki „skutecznością”, to również instytucja może
być skuteczna — w tym samym sensie i w tym samym stopniu, co sama sztuka.
Po drugie: wydaje się, że wyrażenia „skuteczność sztuki”
czy „skuteczność instytucji sztuki” weszły do dość powszechnie używanego słownika w sposób aż nadto oczywisty, oznaczając na ogół widzialny, konkretny efekt, jaki ma wywoływać
sztuka w sferze publicznej. Tego typu założenie niebezpiecznie ociera się o redukcję twórczości artystycznej do opatrzonej miernikami publicystyki. Podkreśla się, na przykład, że
na skutek danego działania artysty sąsiedzi polubili się lub
też lokalni mieszkańcy zaczęli angażować się w działania, od
których wcześniej stronili. To wszystko może się zdarzyć, ale
nie warunkuje ani nie wyczerpuje pojęcia skuteczności sztuki. Marcin Polak, łódzki aktywista i artysta, ogłosił wręcz klęskę: tylko od pięciu do dziesięciu procent działań, inicjowanych przez niego przez lata w przestrzeni publicznej, przyniosło oczekiwane, wymierne skutki04. Ta klęska ilościowa nie
przekreśla jednak w żaden sposób sensu jego aktywności.
Być może łodzianie, znając realizowane przez niego projekty i konfrontując je z tą dramatyczną statystyką, określiliby
je jako tym bardziej znaczące. Efekty działań artystycznych
są bowiem na ogół niewidzialne i niemierzalne, wymykają się
spod wszelkiej kontroli. Co więcej, porażka projektu bywa
o wiele istotniejsza symbolicznie i dyskursywnie niż jego sukces. To samo dotyczy instytucji sztuki — muzeum, galerii lub
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03.
Nie sposób zająć się tu naturą „działania” dzieła sztuki na odbiorcę — to
temat na osobny tekst.

04.
Wystąpienie Marcina Polaka w trakcie dyskusji panelowej: Bunt miast,
bunt sztuki? Aktywizm, samoorganizacja, partycypacja, wspólnota, Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2), 26.02.2013.
Uczestnicy i uczestniczki: Joanna Erbel, Paweł Kowzan, Marcin Polak, Katarzyna Słoboda. Moderator: Tomasz
Załuski.
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centrum sztuki. Także w przypadku ich działań należy mówić
o skutkach niemierzalnych i niewidzialnych.
Po trzecie: instytucja nigdy nie jest niewinna i nawet jej
najbardziej z pozoru równościowe gesty zawsze pozostaną gestami przemocy. Instytucja sztuki — czy jest tego świadoma
i czy tego chce, czy nie — posiada realną władzę interwencji
w porządek symboliczny. Władzę tę można interpretować na
dwa niewykluczające się sposoby: jako możność dokonywania
takiej interwencji (podobnie jak kantowska „władza sądzenia”
jest możnością formułowania sądów) i jako panowanie, czyli
jako władzę symboliczną, która jest zawsze również władzą
realną — trudno bowiem wyobrazić sobie zmianę w porządku symbolicznym, która prędzej czy później nie przełożyłaby się na porządek rzeczywisty. Realna władza wynika także
z samego statusu ontologicznego instytucji. Instytucja tworzy
struktury i procedury oraz używa adekwatnego do nich języka wypowiedzi. Sam akt wypowiadania powoduje zaś interwencję w porządek symboliczny, będąc — jak twierdził Pierre
Bourdieu — zawsze aktem symbolicznej przemocy, efektem
„skuteczności języka”, która jest „niczym innym, jak władzą
delegowaną przez instytucje”05. W tym świetle nawet najbardziej niewinna władza instytucji, pojęta jako czysta możność,
zawsze będzie uwikłana w relacje symbolicznej siły — przegrywając lub wygrywając w grach przemocy, pełnych niewidzialnych napięć. Innymi słowy, rozkład kompetencji językowej w relacji instytucja sztuki — publiczność zawsze będzie
nierówny, a instytucja, jako podmiot mówiący, zawsze będzie
„tym silniejszym”. Nawet jeśli świadomie deklaruje zrzeczenie
się tej pozycji, oddając na różne sposoby możność formułowania sądów innym, to sam ten gest zrzeczenia się — mniej
lub bardziej pozornego — jest już gestem władzy, która mówi
nawet wtedy, gdy wydaje jej się, że milczy. A słabsi, nawet nie
wiedząc o tym06, działają i wypowiadają się w ramach porządku, który został ustanowiony przez silniejszego.
Po czwarte: tym, co tworzy instytucja, są przede wszystkim warunki oddziaływania samej sztuki i właściwej jej skuteczności. „Mało jest zrobić dobre dzieło sztuki. […] Należy wytworzyć warunki, w których by ono mogło oddziaływać”07 — pisał
Władysław Strzemiński w 1929 roku, czyli w okresie, gdy rozpoczął on w Paryżu akcję pozyskiwania dzieł do kolekcji grupy
„a.r.” w celu publicznego udostępnienia ich w łódzkim muzeum.
„Wyobraźmy sobie, że w jakiejkolwiek zapadłej wsi mieszkałby
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05.
P. Bourdieu, L.J.D. Wacquant, przeł.
A. Sawisz, Zaproszenie do socjologii
refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 139.

06.
Teza Bourdieu opiera się na założeniu,
że „przemoc symboliczna […] oddziałuje na podmiot społeczny przy jego
współudziale”, dzięki „nieświadomemu dopasowaniu struktur subiektywnych do struktur obiektywnych” —
tamże, s. 161–162.
07.
List W. Strzemińskiego do J. Przybosia, 27.VI.1929 — zob. Listy Władysława Strzemińskiego do Juliana Przybosia z lat 1929-1933, oprac. A. Turowski,
[w:] „Rocznik Historii Sztuki” 1973, t. 9,
s. 224.
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Picasso i malował swoje obrazy. Nikt by na wsi nie ocenił tych
obrazów i po jego śmierci obrazy by przepadły, tak że nikt by
nie mógł później się dowiedzieć, że taki istniał”08. Pierwszym
i niezbędnym warunkiem oddziaływania dzieła sztuki jest
zatem jej publiczne udostępnienie. Zaryzykowałabym wręcz
stwierdzenie, że może to być jedyny warunek oddziaływania
sztuki. Dziś rola instytucji wydaje się polegać na coraz skuteczniejszym udostępnianiu dzieł i praktyk artystycznych. W tym
celu powinna ona aktywnie docierać do publiczności, na różne
sposoby i przy pomocy różnych strategii. Z jednej strony, służą
temu wysiłki komunikacyjne, mające doprowadzić do spotkania w przestrzeni instytucji, z drugiej strony — wszelkie działania inicjowane poza murami instytucji. W tym drugim przypadku konieczne jest pewne zastrzeżenie. Za skuteczne działania instytucjonalne coraz powszechniej uznaje się jedynie te,
które mają miejsce poza murami instytucji — tak jakby sztuka
zamknięta w jej murach nie miała szansy działać (stąd bierze
się między innymi przecenianie roli różnego rodzaju festiwali i innych akcji, nastawionych na promowanie sztuki w przestrzeni publicznej). Podczas gdy jedynym — i niedającym się
przecenić — elementem, który ma odróżniać działanie „poza”
od działania „w”, jest możliwość bezpośredniego dotarcia do
odbiorców, którzy inaczej nie przyszliby do instytucji i w ogóle
się z nią nie zetknęli. Działając poza murami instytucji, zwiększa się, zgodnie z zasadą amplifikacji, skuteczność sztuki, poszerza się pole jej możliwego oddziaływania. Rozbudowuje się
też gramatykę budowanych w oparciu o sztukę wypowiedzi,
oddając — przy całej świadomości uwarunkowań i ograniczeń
tego gestu, związanych z instytucjonalną władzą — głos innym
w szerszym zakresie, niż pozwalają na to praktyki mediacyjne,
prowadzone w instytucjonalnych murach.
I tu dochodzimy do kwestii piątej, o zasadniczym znaczeniu. W obu przypadkach — działania „poza” i „w” — konieczna jest figura mediatora, z definicji pośredniczącego pomiędzy dwiema skonfliktowanymi stronami. Słowem-kluczem
do opisania relacji instytucja sztuki — publiczność jest właśnie konflikt. Nie musi to być wyłącznie otwarta konfrontacja
wrogo do siebie nastawionych sił — może on przybierać mniej
spektakularne lub niewidoczne gołym okiem formy konfliktu
interesów, niezgodności języków albo też różnicy horyzontów
doświadczenia czy wyobraźni. W przypadku relacji instytucja sztuki — publiczność, mamy do czynienia z konfliktem,
którego źródłem jest nie tylko sama sztuka — jej działanie
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Tamże.
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i skuteczność polegają bowiem na rozsadzaniu istniejącego
status quo — ale też różne pozycje władzy podmiotów mówiących. W tej sytuacji instytucja wyłania mediatora: kuratora,
edukatora, kogoś, kto nie tylko podejmie się tłumaczenia języka instytucji oraz wysłuchania argumentów drugiej strony,
ale też całkiem po prostu będzie towarzyszyć publiczności
w patrzeniu, działaniu, doświadczaniu. Mediator znajduje się
w trudnej pozycji, z jednej strony reprezentuje bowiem perspektywę i język instytucji, z drugiej strony — próbuje zbliżyć
się, na ile to możliwe, do publiczności. Nawet jeśli jest on zaproszonym do współpracy artystą, nie może w pełni przyjąć
wobec instytucji postawy outsidera. Zawsze bowiem będzie
mówił z perspektywy sztuki i stał w kontrze do ustalonego
porządku rzeczywistości jako nie-sztuki.
Do trudnych, ale koniecznych zadań mediatora, należy
rezygnacja z pojęcia autorstwa, ściśle związana z koniecznością przedefiniowania pojęcia zmiany, które, jak podkreślał
Adam Ostolski, w tradycyjnym wyobrażeniu zawsze posiada
autora09. W rzeczywistości, możemy co najwyżej wziąć udział
w zmianie lub włączyć się w nią, ale nie będziemy jej autorami. Musimy zatem:

uwolnić się od pewnego wyobrażenia awangardy, które […]
obejmuje kilka ściśle ze sobą powiązanych elementów: artystę jako wybitną jednostkę, jako pioniera wyprzedzającego
ogół i wskazującego mu kierunek; sztukę jako nieustanne
kwestionowanie społecznych norm i przekraczanie granic
tego, co dopuszczalne; oraz hipotezę o naturalnym związku
między artystycznym […] nowatorstwem a społeczno-politycznym postępem10.

Odarcie się z autorstwa i ustawienie w roli inicjatora lub
nawet skromniej: współuczestnika, wydaje się więc gestem
koniecznym, aczkolwiek niewątpliwie trudnym do wykonania, skoro to właśnie instytucja inicjuje działania skierowane
do publiczności. Instytucji i reprezentującym ją mediatorom
pozostaje więc do rozegrania trudna przestrzeń, rozpięta pomiędzy pragnieniem mówienia i koniecznością niemówienia,
pomiędzy działaniem i niedziałaniem, pomiędzy chęcią dotarcia za wszelką cenę do publiczności i ryzykiem fiaska we
współpracy z nią.
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09.
Zob. A. Ostolski, Sztuka sojuszy, [online], http://www.kongreskultury.pl/
index.php?page_id=39&subject_
id=23&page=1#post52 [dostęp:
30.01.2014].

10.
Tamże.
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Konflikt wydaje się więc nieunikniony i nie do przezwyciężenia. Jeśli jednak, jak proponuje Markus Miessen, odrzucimy naiwne pojęcie partycypacji, wówczas będziemy mogli uczynić z konfliktu właśnie jej istotną składową, a nawet
przyjąć, że „każda forma partycypacji jest formą konfliktu”11.
Miessen proponuje mianowicie ideę heterogenicznej kolaboracji (w odróżnieniu od kooperacji — zachodzącej pomiędzy
jednostkami w obrębie jednej organizacji), obejmującej wielość ścierających się antagonizmów. Ich starcia mają potencjał kreatywny, mogą prowadzić do nieoczekiwanej zmiany lub
niespodziewanego ujawnienia się nowej wiedzy. Mielibyśmy
więc do czynienia z kategorią „produktywnej różnicy”12. W jaki
sposób różnica ta może stać się miejscem produkcji wiedzy,
doświadczenia i zmiany?

11.
M. Miessen, Koszmar partycypacji,
przeł. M. Choptiany, Fundacja Bęc
Zmiana, Warszawa 2013, s. 117.

12.
Zob. tamże, s. 117–128.

WYTWARZANIE AFEKTYWNEJ
WSPÓLNOTY
Można by zacząć od bardzo skromnej propozycji, w ramach której instytucje sztuki zapraszają publiczność do doświadczenia sztuki. Chodzi o takie doświadczenie sztuki, które
uwalniałoby spojrzenie — uwikłane w kulturę i niejako unieruchomione w sieci tworzących ją linii orientacyjnych. A właściwie zapraszałoby do samego patrzenia. Wystarczy bowiem
samo angażowanie spojrzenia poprzez sztukę, by doszło do
zmiany. W zrozumieniu tego mechanizmu pomocna może być
koncepcja Jacques’a Rancière’a, wyrażona w dwóch krańcowych, choć tylko pozornie wykluczających się stanowiskach:
radykalnym przekonaniu iż „tym, co sztuka może robić, jest
zawsze odwracanie perspektyw”13 oraz zezwoleniu na drobne subwersje14. Niewielka zmiana w polu widzenia może okazać się tożsama z całkowitym odwróceniem perspektywy.
Spojrzenie nie jest tu przeciwieństwem poznania ani działania15. Jest to spojrzenie poznawcze i aktywne, a jako takie
stanowi wystarczający warunek uczestniczenia w zmianie16.
Spojrzenie staje się doświadczeniem zmieniającym.
W ciekawy sposób pojęcie aktywnego spojrzenia poszerza Alain Badiou, pisząc w książce In Praise of Love o procedurze miłości jako procedurze poznawczej, pozostającej w relacji do spojrzenia. Aby to zilustrować, przytacza następującą
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13.
Tamże.
14.
„Polityka subwersji zakłada wielość
małych wyłomów, drobnych przesunięć, które odrzucają szantaż subwersji radykalnej” — tamże, s. 160.
15.
Zob. J. Rancière, Widz wyemancypowany, przeł. A. Ostolski, „Krytyka Polityczna” 2007 nr 13, s. 310–319.
16.
Zob. M. Ludwisiak, J. Suchan, Muzeum
jako narzędzie edukacji, [w:] Edukacja
poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, red. D. Ilczuk, S. Ratajski,
Polski Komitet do spraw UNESCO,
Warszawa 2011, s. 235–247. W zakresie powiązania Rancièrowskiego spojrzenia z praktykami instytucjonalnymi
Muzeum Sztuki niezwykle inspirujące
były rozmowy z Jarosławem Suchanem i wspólna praca nad przywoływanym tu tekstem.
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anegdotę: kobieta, którą kocha, ogląda wraz z nim, w tym
samym momencie, ten sam świat — krajobraz za oknem
o poranku. Owa zbieżność jest jednocześnie częścią świata, a miłość ustanawia w tym właśnie momencie paradoks
identycznej różnicy:

Ona i ja jesteśmy tym samym włączeni w unikalny Podmiot
miłości, Podmiot, który ogląda panoramę świata poprzez
pryzmat naszej różnicy, a zatem ten świat może zostać niejako poczęty, narodzony na nowo, a nie tylko reprezentować
to, co wypełnia moje własne indywidualne spojrzenie. […]
miłość zawsze jest możliwością bycia obecnym przy narodzinach świata17.

Owe narodziny świata to nowe i niespodziewane doświadczenie, to radykalna — nawet jeśli niewielka — zmiana, realna i poznawcza, którą określa niezwykle skromny warunek: wspólne patrzenie, w tym samym momencie, na ten
sam przedmiot.
Integralnymi elementami procedury miłości, jakie wskazuje Badiou, są ryzyko oraz doświadczenie inności. Sytuują
się one w opozycji do unikania wyzwań oraz hedonistycznej
przyjemności. Wspólne patrzenie zakłada więc zgodę na
współistnienie różnic oraz na ryzyko niepowodzenia, którym
może zakończyć się ten proces.
Rolą instytucji artystycznych byłoby zatem inicjowanie
takich sytuacji spotkania ze sztuką, które oparte są na współdziałaniu, bądź jedynie na współpatrzeniu równoprawnych
członków heterogenicznej wspólnoty. Jej punktem wyjścia
i integralną częścią jest konflikt, a punktem dojścia — paradoks identycznej różnicy oraz ryzykowna, zagrożona fiaskiem,
niewidzialna zmiana poznawcza. W przypadku sztuki, skuteczność niewiele ma bowiem wspólnego z relacją przyczynowo-skutkową. Chodzi raczej o otwarty proces, inicjowany
przez spotkanie ze sztuką. Skuteczność sztuki, a więc i skuteczność instytucji, zawsze będzie czymś, co nas wyprzedza,
czymś, co zawsze znajduje się niejako „gdzie indziej”: w tym,
czego jeszcze nie widzimy, nie zaś w tym, co już zobaczyliśmy i czego efekty jesteśmy w stanie ocenić. Istnieje w czyimś nieuchwytnym doświadczeniu, w przyszłości czyjegoś
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17.
A. Badiou, N. Truong, In Praise of Love,
przeł. P. Bush, Serpent’s Tail, London
2012, s. 25–26.
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życia lub w niedostrzegalnej dla nas zmianie konfiguracji danej społeczności, która podejmie nieznane jeszcze nam i jej
samej decyzje. Instytucja sztuki może zatem w takim stopniu
być „rzeźbą społeczną”, w jakim podejmuje ona nieustanne
i ryzykowne próby wytwarzania pewnej wspólnoty: opartej
na spojrzeniu wspólnoty afektywnej.
Jak postulat instytucji jako instrumentu do wytwarzania wspólnoty afektywnej jest realizowany w przypadku
Muzeum Sztuki w Łodzi? Podstawą jest oczywiście konfrontowanie publiczności z wystawami czasowymi i kolekcją — jest
ona przedmiotem spotkań dyskusyjnych, wykładów i warsztatów. Organizowane są też autorskie oprowadzania, prowadzone przez zaproszonych gości, często wywodzących się
spoza świata sztuki. Oprócz tego — Muzeum podejmuje się
też specjalnych działań, obliczonych na zwiększenie prawdopodobieństwa spotkania ze sztuką i włączenie możliwie
każdego w pole jej oddziaływania.
Zrealizowana w 2009 roku dwumiesięczna akcja społeczno-artystyczna ms3. Re:akcja stanowiła próbę nawiązania relacji z mieszkańcami kwartałów sąsiadujących ze świeżo otwartym wówczas ms2 — nowym oddziałem Muzeum18.
Była to także próba wyciągnięcia radykalnych konsekwencji z Beuysowskiego hasła „każdy jest artystą”: oddania muzeum ludziom czy też stworzenia wspólnie z nimi wirtualnego muzeum ms3. Kierowany przez Leszka Karczewskiego
i Dział Edukacji projekt był skierowany przede wszystkim
do lokalnych społeczności, a więc zarówno dzieci i młodzieży z okolicznych kamienic Starego Polesia oraz ich rodziców,
jak i członków miejscowego Klubu Emeryta czy właścicieli sklepików przy prowadzącej do Muzeum ulicy Gdańskiej.
W realizację przedsięwzięcia włączeni byli łódzcy artyści,
aktywiści, kolektywy i stowarzyszenia19 , próbujące dotrzeć
do określonych grup i prowadzące wspólnie z nimi rozmaite działania. Wszyscy zaproszeni do muzeum uczestnicy
zostali poproszeni o sformułowanie i wyrażenie własnych
sądów na temat sztuki współczesnej oraz mieszczącej ją instytucji. Przynoszono więc z domu artefakty, które zdaniem
ich posiadaczy powinny znaleźć się w muzeum lub tworzono
na miejscu prace, które złożyły się na dwumiesięczną, stale
rozwijającą się ekspozycję. Powstawała ona w przestrzeni
wystawienniczej, sąsiadującej z ekspozycją prac z kolekcji
Muzeum. Uczestnicy projektu mieli możliwość samodzielnej
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18.
ms2 zostało otwarte dla publiczności
20.11.2008, udostępniając ekspozycję kolekcji sztuki XX i XXI wieku oraz
wystawę czasową Kobro/Clark. Działanie ms3 Re:akcja rozegrało się tuż
po zamknięciu tej wystawy (02.04–
24.05.2009), w pozostałej po niej
przestrzeni, stanowiąc znaczący gest
instytucji w pierwszych miesiącach
funkcjonowania jej nowego oddziału.

19.
W ramach ms3 Re:akcja współpracowali z Muzeum Sztuki: Andrzej Chętko, Jerzy Grzegorski, Adam Klimczak,
Tomasz Komorowski, Niewidzialne
Miasto, Łukasz Ogórek, Marcin Polak,
Marta Skłodowska, Grupa Pewnych
Osób, massmix.
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Wernisaż projektu ms3. Re:akcja
Muzeum Sztuki w Łodzi, 2009
(fot. Marcin Stępień)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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wypowiedzi nie tylko poprzez realny udział w tworzeniu palimpsestowej wystawy, ale również na poziomie dyskursywnym — redagowali bowiem, wspólnie z edukatorami muzeum,
kolejne numery wydawanego przy tej okazji tygodnika-katalogu akcji. Działanie oparte było zatem na powołaniu do życia
złożonego i niezwykle zróżnicowanego podmiotu zbiorowego,
w ramach którego głos został oddany zaproszonej publiczności i współpracownikom muzeum. Tradycyjna rola muzealnych specjalistów została w tym wypadku mocno zredukowana: byli jedynie inicjatorami-mediatorami, użyczającymi
uczestnikom narzędzi do formułowania wypowiedzi, a także
towarzyszącymi im w działaniach podejmowanych w obrębie
ekspozycji. Osią całego przedsięwzięcia stał się konflikt, który w przypadku ekonomicznie i społecznie podupadłej Łodzi
oraz ulokowanego w samym jej centrum Muzeum Sztuki, wraz
z jego nowym oddziałem ms2, jest wyjątkowo dobrze widoczny
i odczuwalny. Konflikt ten znalazł wyraz w pytaniu: „na jakie
muzeum jakiej sztuki liczą jej uczestnicy”20. Efekt? Trudno
ocenić, czy blisko cztery tysiące uczestników dwumiesięcznej
akcji zostało na jej skutek stałymi widzami Muzeum, trudno
też stwierdzić, czy dla kogoś doświadczenie partycypacji
w ms3 Re:akcja miało charakter transformacyjny, jakiego
rodzaju zmiany się dokonały, bądź też w jakiej perspektywie
czasowej mogą się one dokonać. Liczą się wszelkie zmiany —
nawet jeśli miałyby one polegać na wyzwoleniu drobnego
aktu kreatywności. Albowiem „procesem plastycznym jest
wszystko: «Obierz ziemniak i będziesz już w gruncie rzeczy
rzeźbiarzem», mówi Beuys. Nie dlatego, że ostrze obieraka
zmieniło kartofel w miniaturowy posąg Dawida. Dlatego, że
oto dokonała się zmiana rzeczywistości na elementarnym
poziomie. Ziemniak był w łupinie, a jest obrany.”21.
Do Beuysowskich postulatów nawiązywał także projekt Wikizeum22, który miał miejsce w trzydziestolecie akcji
Polentransport, zrealizowanej przez artystę w Muzeum Sztuki
w 1981 roku. Co pozostało dziś z haseł Beuysa? Stały się spełnionymi przepowiedniami. „Świat 2011 roku jest beneficjentem
idei Beuysa, choć nieświadomym swego zysku” — udowadniał kurator akcji Leszek Karczewski23 — i oprócz artystów:
Karola Radziszewskiego oraz Pawła Passiniego zaprosił do
współpracy trzynaście organizacji pozarządowych, działających na płaszczyźnie polityki, ekologii oraz oferujących pomoc charytatywną24 Janinę Ochojską, szefową Polskiej Akcji
Humanitarnej, Danutę Kuroń, prezeskę Fundacji Edukacyjnej
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20.
L. Karczewski, Jakie muzeum? Jakiej
sztuki?, tygodnik „ms3 Re:akcja” 2009,
nr 1, s. 5.
21.
Tamże.
22.
Wikizeum, kurator: Leszek Karczewski,
14.10-06.11.2011. Projekt odbył się w ramach realizowanego w 2011 roku przez
Muzeum Sztuki cyklu Ekonomia Daru.
23.
L. Karczewski, Wikizeum, druk ulotny towarzyszący projektowi, Muzeum
Sztuki w Łodzi, 2011, s. 14.
24.
Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Dom
Pomocy Społecznej nr 6 w Łodzi, Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”, Fundacja Feminoteka, Fundacja Gajusz,
Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową”, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Pomocy Dzieciom
„Jaś i Małgosia”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”, Amnesty International Polska,
Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”, Towarzystwo Pomocy im.
św. Brata Alberta Koło Łódzkie.
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Jacka Kuronia, a także założyciela polskiej Wikipedii, Pawła
Jochyma. Projekt ukazywał bowiem wszelką prospołeczną
aktywność jako spełniony sen Beuysa o rzeźbie społecznej: od
przypomnienia znaczenia Web 2.0, poprzez sadzenie wspólnie
z mieszkańcami Łodzi drzewa w miejskim parku, po nadanie
przez Karola Radziszewskiego, w ramach wystawy Heal the
World, rangi sztuki obiektom służącym na co dzień różnym
organizacjom społecznym do realizacji ich misji.
Muzeum wielokrotnie inicjowało także ruch w przeciwną stronę: nie tyle zapraszając widzów do instytucji, ile
wychodząc poza jej mury, aby tam szukać relacji z publicznością. Jednym z takich gestów była akcja Awangarda
w Szczekocinach, poprowadzona przez Dział Edukacji w 2011
roku w oddalonych od Łodzi o 150 km Szczekocinach, we
współpracy z miejscowym Zespołem Szkół. Punktem odniesienia był fakt, iż w latach 1924–1926 w miasteczku zamieszkiwali Władysław Strzemiński i Katarzyna Kobro, a w 1943 roku
schronienia szukał tu Henryk Stażewski — trójka artystów
z awangardowej grupy „a.r.”, która zainicjowała powstanie
Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej, przekazanej
w 1931 roku do Muzeum Sztuki. Projekt miał, z jednej strony,
przywrócić mieszkańcom Szczekocin pamięć o zapoznanej
części historii ich miasta, a z drugiej strony — uczynić awangardowy paradygmat sztuki częścią ich pola widzenia i działania. Pierwszym etapem były wizyty mieszkańców Szczekocin
w łódzkim Muzeum Sztuki, w trakcie których mogli oni zapoznać się z kolekcją w jej obecnym kształcie. Nawiązując do
wybranych obiektów z kolekcji, pracownicy Działu Edukacji
przeprowadzili serię warsztatów w szczekocińskich szkołach
i przedszkolach, a także uzgodnili i przeprowadzili wspólnie
z lokalną społecznością działania w przestrzeni publicznej.
W ich ramach wszyscy chętni, od dzieci w wieku przedszkolnym, aż po burmistrza miasta, tworzyli „powidoki” na głównym rynku miasta, a właściciele okolicznych sklepów układali
produkty w witrynach w kompozycje neoplastyczne. Całość
projektu zwieńczył wspólny festyn.
Najdłużej trwającym, blisko trzyletnim (2011–2013),
a także najszerzej zakrojonym projektem były Ekologie
Miejskie25. Kuratorki Katarzyna Słoboda i Aleksandra Jach,
wychodząc od awangardowej idei prototypu (a więc sztuki jako
laboratorium modeli dla praktyk społecznych), zainicjowały
jego rozpoznawanie i budowanie wspólnie z mieszkańcami
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25.
Szerzej na temat projektu pisze Aleksandra Jach w tekście Ekologie
w praktyce, opublikowanym w niniejszym tomie.
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Łodzi oraz we współpracy z artystami, aktywistami, organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi oddolnymi
inicjatywami, działającymi na rzecz miasta26. Metodologia
projektu od samego początku oparta była nie tylko na równouprawnieniu własnych (instytucjonalnych) i cudzych wypowiedzi, ale czasem wręcz na odwróceniu tradycyjnej hierarchii
poprzez zadanie pytania — czego instytucja może nauczyć
się od lokalnych środowisk, poszerzając tym samym własne
pole widzenia. Wspólnymi siłami, przy użyciu różnorakich
narzędzi: dźwięku, ruchu, przestrzeni, architektury i dizajnu
starano się zmienić sposób doświadczania miasta, jakim jest
Łódź. Jednym z najistotniejszych elementów tego procesu badania miasta było angażowanie mieszkańców zaniedbanych
dzielnic: Starego Polesia, Księżego Młyna i Śródmieścia — ich
doświadczenia i spojrzenia. Częstokroć stawali się oni nie tyle
adresatami działań prowadzonych w przestrzeni publicznej,
ile partnerami wspólnie prowadzonych przedsięwzięć. Inaczej
mówiąc, w projekcie tym muzeum próbowało patrzeć, wspólnie z mieszkańcami miasta i współpracującymi z instytucją
fundacjami oraz stowarzyszeniami, w tym samym kierunku.
Próbowało stworzyć innym podmiotom warunki do wypowiedzi, posłuchać ich narracji, niekiedy przekuć ją w skuteczne
działanie, a także — wspólnie działać, niekoniecznie w sposób obliczony na skuteczność czy nawet konkretną celowość.
I tak, na przykład, dzieci uczestniczące w warsztatach
przeprowadzonych przez Katarzynę Krakowiak mogły wraz
z artystką rozpoznawać dźwięki miasta, a z kolei spektakl
Pracowni Fizycznej, w choreografii Jacka Owczarka, z improwizowaną muzyką zespołu SzaZa, zrealizowany na jednym z podwórek łódzkiego Księżego Młyna, angażował jego
mieszkańców do odmiennej interpretacji ich otoczenia. Grupa
les gens d’Uterpan została zaproszona do przeprowadzenia
trwającego ponad tydzień performance Topologie. W jego
ramach Łódź stała się sceną działań tancerzy, wykorzystujących, jako swoiste partytury, sklepy, ulice, środki transportu
oraz elementy rutyny życia codziennego. Ekologie Miejskie to
także warsztaty ze zrównoważonego projektowania lub „miejskiej kuchni roślinnej”, organizowane we współpracy z licznymi fundacjami i stowarzyszeniami, czy też rozpoznawanie
i doświadczanie na nowo poszczególnych obszarów miasta
poprzez proste, skromne gesty wspólnego spędzenia czasu z ich mieszkańcami: grę w badmintona na starym boisku
ŁKS -u, gra w piłkę nożną oraz piknik na skwerze w centrum
S — 424

26.
Więcej o projekcie, jego licznych partnerach oraz uczestnikach zob. blog
projektu: ekologiemiejskie.pl [online],
[dostęp: 05.02.2014].
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miasta. W ten sposób przez ponad dwa lata inicjowane były
i testowane na różnych płaszczyznach nowe sposoby doświadczania miasta — nie tylko w odniesieniu do jego przestrzeni, ale także istniejących w nim relacji międzyludzkich,
które stanowiły istotną materię Ekologii Miejskich. W jednym
przypadku niewątpliwie możemy mówić o zaistnieniu konkretnej, widzialnej, choć tymczasowej zmiany, jaka zaszła
w przestrzeni miejskiej oraz w sferze relacji międzyludzkich.
Została ona wytworzona w efekcie realizowanego przez ponad rok projektu na zaniedbanym skwerze, który znajduje się
w centrum Łodzi, w niedalekim sąsiedztwie muzeum, przy
skrzyżowaniu ulic Wólczańskiej i 1 Maja. Zdewastowany skwer
został przekształcony, wspólnie z mieszkańcami okolicznych
kwartałów, w przyjazną przestrzeń publiczną. Kuratorki projektu, łódzcy aktywiści i mieszkańcy ramię w ramię przekopywali zaniedbany trawnik i sadzili rośliny. Projektem zieleni
i małej architektury, stworzonym specjalnie dla skweru przez
BudCud, zainteresował się Urząd Miasta Łodzi, podejmując
się sfinansowania jego realizacji. Skwer stał się miejscem
działań artystów, spotkań, dyskusji, występów, gier i zabaw,
a także warsztatów dla dzieci z okolicznych kamienic. Wspólne
działanie przekształciło widzialną rzeczywistość oraz powołało na jakiś czas do życia efemeryczną wspólnotę. Niestety,
wskutek błędnej decyzji urzędniczej, posadzone na skwerze
kwiaty i krzewy zostały skoszone. Po tym incydencie trudno
było przywrócić tej przestrzeni nowo nadany kształt i ożywić
toczące się w jej ramach aktywności. Niemniej jednak tym,
co wydaje się, iż pozostało po ponad rocznych działaniach
wokół skwerku, była niemierzalna i niewidzialna zmiana, wytworzona w ramach skupionej wokół projektu, zróżnicowanej
wspólnoty, w której wyjątkowo intensywnie zdawał się przez
moment realizować „paradoks identycznej różnicy”.

S — 425

ANETA ROSTKOWSKA

Instytucjonalne ramowanie
aktywizmu
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Tekst ten jest próbą podsumowania moich doświadczeń w zakresie łączenia sztuki i aktywizmu, zdobytych w trakcie pracy
w instytucji wystawienniczej, zajmującej się sztuką współczesną. Odnoszę się tu głównie do projektu po kapitalizmie, kuratorowanego przeze mnie od marca 2012 roku do października 2013 roku w krakowskim Bunkrze Sztuki, oraz do akcji
artystycznej Cecylii Malik Warkocze Białki. W pierwszej części tekstu przedstawiam krótko te projekty, dalej precyzuję
sposób ujęcia przeze mnie takich kategorii jak artystyczny aktywizm i skuteczność, by następnie użyć ich do interpretacji
i oceny obu projektów. Na końcu zaś przedstawiam różnego
typu spostrzeżenia, jakie poczyniłam w trakcie ich realizacji.
W szczególności interesuje mnie refleksja zmierzająca do
odpowiedzi na następujące pytania: Jaki jest status aktywistycznych działań w obrębie sztuki współczesnej? Czym jest
aktywizm w instytucji zajmującej się sztuką i w jaki sposób
wiąże się z pojęciem skuteczności? Czy można znaleźć uzasadnienie dla podejmowania się przez instytucje sztuki aktywizmu? Jeśli tak, to jakie możliwości ma instytucja chcąca
wspomagać oddziaływanie tego typu praktyk artystycznych?

PROJEKT PO KAPITALIZMIE I AKCJA
CECYLII MALIK WARKOCZE BIAŁKI
Zasadnicza idea projektu po kapitalizmie01 zrodziła się
podczas jednego z moich spotkań z Anną Bargiel i Cecylią
Malik. Dotyczyło ono nowej przestrzeni, jaka powstała w krakowskim Bunkrze Sztuki. Formułowane przez nas w toku
dyskusji kolejne pomysły, dotyczące jej zagospodarowania,
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Zob. blog projektu — www.pokapitalizmie.blogspot.com.
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Kuba Woynarowski
Logotyp projektu po kapitalizmie, nawiązujący do
bajki o dwóch kwadratach El Lissitzkiego, 2012
Dzięki uprzejmości Bunkra Sztuki

Projekt po kapitalizmie, spotkanie na temat dizajnu
ekologicznego z Grzegorzem Cholewiakiem
i Bartoszem Muchą
Pokaz wykonania kanapy z dwóch europalet według
projektu Grzegorza Cholewiaka, Bunkier Sztuki
Kraków, 2013
(fot. Iwo Książek)
Dzięki uprzejmości Bunkra Sztuki
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odrzucałyśmy z powodu braku wystarczających środków
finansowych do ich realizacji. Doszłyśmy zatem do wniosku,
że należałoby stworzyć projekt na temat samej sytuacji braku pieniędzy na realizację projektów. I tak, wychodząc od
szczegółowych rozważań, doszłyśmy do wizji działania mającego na celu ogólną refleksję nad kapitalizmem — generującym finansowe trudności systemem, w którym przyszło
nam funkcjonować. Chodziło o zastanowienie się nad ewentualnymi możliwościami udoskonalenia tego systemu, bądź
też zastąpienia go innym. Towarzyszyło nam przekonanie,
że taka instytucja, jak Bunkier Sztuki, powinna reagować na
zmiany zachodzące w jej otoczeniu, odnosić się do aktualnych
problemów społeczno-politycznych, a także eksperymentować z nowymi formatami pracy z publicznością. Szalone
pomysły realizowania całego przedsięwzięcia metodą handlu wymiennego (np. udzielanie korepetycji przez pracowników Bunkra w zamian za świadczenia na rzecz projektu,
czy też płacenie za wykłady wyłącznie artykułami pierwszej
potrzeby, pozyskanymi od sponsorów) dość szybko zostały
porzucone jako nierealne, a także niepotrzebne — pewne,
choć bardzo skromne środki finansowe jednak się znalazły.
Ważną inspiracją dla projektu były teksty Davida Harveya,
a w szczególności jego książka The Enigma of Capital and
the Crises of Capitalism02. Od początku całe przedsięwzięcie było realizowane we współpracy z Nowym Obywatelem,
Nowymi Peryferiami i Stowarzyszeniem DoxoTronica. Z osobami związanymi z tymi organizacjami konsultowałam tematykę projektu, przygotowywałam też niektóre wydarzenia —
na przykład konferencję naukową. Ponadto, wspieraliśmy się
wzajemnie w zakresie promocji naszych działań. Tematykę
całego przedsięwzięcia podzieliłam na cztery powiązane moduły: „miasto”, „teoria”, „sztuka” i „życie codzienne”.
Moduł „miasto” obejmował spotkania gromadzące zarówno aktywistów miejskich, jak i artystów zainteresowanych
działaniami w przestrzeni publicznej. Ich celem było wsparcie krytycznej refleksji na temat przestrzeni Krakowa, między
innymi w kontekście wpływu kapitalizmu na jej zmieniający
się kształt (przykładem mogą być procesy gentryfikacyjne).
Moduł ten od początku tworzyliśmy w konsultacjach z krakowskimi inicjatywami, poświęconymi kształtowaniu miejskiej
przestrzeni i kierującymi się ideą „prawa do miasta”. W jego
ramach odbyły się spotkania na temat walki o Zakrzówek, komunikacji rowerowej i wizji ulicy Dietla jako bulwaru, wykład
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D. Harvey, The Enigma of Capital and
the Crises of Capitalism, Oxford University Press, New York 2010.

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

Andreasa Billerta na temat rewitalizacji, a także konferencja
poświęcona rzekom w mieście. We współpracy z pracownią k.
stworzyliśmy przed Bunkrem Sztuki miejski ogródek, a sama
pracownia zaprezentowała rezultaty działań założonej przez
siebie Akademii Alternatywnej Architektury Krajobrazu. We
współpracy z projektem Nowa Krupnicza zorganizowaliśmy
otwarte konsultacje społeczne na temat zmiany charakteru
ulicy Krupniczej w Krakowie. Temat partycypacji społecznej
w kształtowaniu przestrzeni miasta był następnie kontynuowany w ramach przygotowanej z Politechniką Krakowską
wystawy i dyskusji poświęconych niezagospodarowanemu
fragmentowi ulicy Karmelickiej w Krakowie.
Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Michaela Hardta
i Antonio Negri Rzecz-pospolita przy wsparciu znawców tej
problematyki (między innymi Ewy Majewskiej i Jana Sowy).
Ponadto, pod koniec 2012 roku, udało nam się zorganizować
konferencję naukową po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty03 . W skład komitetu organizacyjnego weszli poza mną:
dr Katarzyna Guczalska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr Krzysztof Posłajko („Nowe Peryferie”, Uniwersytet
Jagielloński), Michał Pospiszyl („Praktyka Teoretyczna”), dr
Paulina Szkudlarek, Krzysztof Wołodźko („Nowy Obywatel”),
Michał Zabdyr-Jamróz (Stowarzyszenie Doxotronica, Uniwersytet Jagielloński) oraz Tomasz Leśniak („Krytyka Polityczna”). Wygłoszono 31 referatów, a gościnnie wystąpił (na
skype) dr Krzysztof Nawratek. Ponadto, odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux i Johna Jordana Paths Through
Utopia oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego.
Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza wraz z przyjaciółmi całonocne wydarzenie performatywne Orgia na koniec świata (jaki znamy). W ramach modułu „sztuka”, we współpracy z projektem Sól, wspierającym
drobne zakłady usługowo-handlowe, zorganizowałam między innymi akcję Szymona Kobylarza w jednej z krakowskich
cukierni.
Moduł „życie codzienne” poświęcony był działaniom
antykonsumpcyjnym, względnie promującym świadomą konsumpcję. Odbyły się między innymi warsztaty recyklingowe,
zorganizowane we współpracy z Małym Klubem Bunkra Sztuki,
oraz — dzięki wsparciu Katarzyny Lorenc i stowarzyszenia
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03.
Część referatów z konferencji zosta
ła opublikowana w piśmie „Praktyka
Teoretyczna” 2013, nr 3 (9).
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MitOst — wakacyjny cykl życie codzienne po kapitalizmie,
w ramach którego zajmowaliśmy się między innymi bankami
czasu, spółdzielniami i ekologicznym dizajnem. W 2013 roku
odbyła się z kolei seria wydarzeń Fanaberie Fashionfever
Ferformance, których tematyka sytuowała się na styku sztuki
i mody. Festiwal objął instalację i warsztaty w Bunkrze Sztuki,
a także performansy w przestrzeni miejskiej. Jego celem
było wskazanie na możliwość partycypacyjnych procesów
produkcji ubrań.
W wakacje podjęłam współpracę z efemeryczną galerią Zbiornik Kultury04. Wraz z kierującymi nią Mateuszem
Okońskim oraz grupą Spirala zorganizowaliśmy liczne wystawy (nie tylko w Bunkrze Sztuki, ale i klubie Bomba, w specjalnie zbudowanym tam „white cubie”), spotkania, pokazy
filmów, audycje radiowe i bazary. Wydaliśmy również serię zinów. Całość została doceniona przez lokalną redakcję „Gazety
Wyborczej”, która przyznała Zbiornikowi nagrodę „Kulturalne
Odloty” w kategorii „Miejsce Roku”. Warto podkreślić, że
współpraca ze Zbiornikiem Kultury była de facto oddaniem
części przestrzeni Bunkra Sztuki pod opiekę zewnętrznego
kolektywu osób — nastąpiła zatem czasowa i częściowa demokratyzacja przestrzeni galerii. Działania Zbiornika udało
się przedłużyć za sprawą cyklu wirtualnych wystaw sztuki
wideo Wirtualny Zbiornik Kultury. Zachęcaliśmy naszą publiczność do częściowego uniezależnienia się od galerii poprzez organizację prywatnych, domowych wernisaży przy
użyciu wypożyczanego przez nas rzutnika. Każda wystawa
składała się z filmu przedstawiającego jej koncepcję oraz listy
linków, pod którymi kryły się wchodzące w jej obręb utwory.
Projekt po kapitalizmie przyciągnął do Bunkra Sztuki
liczną grupę osób, w tym sporo takich, które galerii wcześniej
nie odwiedzały. Niestety, jego planowane rozszerzenie (w postaci serii aktywistycznych wystaw) nie spotkało się z zainteresowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
które nie przyznało nań środków w konkursie na dofinansowanie działalności kulturalnej.
Akcja Cecylii Malik Warkocze Białki05 odbyła się w marcu i kwietniu 2013 roku, w ramach kuratorowanej przeze mnie
w Bunkrze Sztuki wystawy artystki Rezerwat Miasto 06 .
Uczestnicy akcji pletli z artystką gigantyczny warkocz w jednym z pomieszczeń galerii, następnie, w geście symbolicznego
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04.
Zob. blog projektu — www.zbiornikkultury.blogspot.com.

05.
Zob. blog projektu — www.warkoczebialki.blogspot.com.
06.
Zob. Cecylia Malik. Rezerwat Miasto
[online], http://bunkier.art.pl/?
wystawy=cecylia-malik-rezerwatmiasto [dostęp: 07.10.2013].
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odwołania do jednej z projekcji publicznych Krzysztofa Wodiczki,
poświęconej osobom wykluczonym społecznie07, powiesili
warkocz na wieży krakowskiego Ratusza, by wreszcie rozwinąć go, we wspólnym performansie, wzdłuż rzeki Białki. Akcja
była protestem przeciwko próbom regulacji i pogłębiania rzeki, które prowadzą w istocie do jej zniszczenia. Cały projekt,
przygotowany w ścisłym kontakcie z ekspertami — na część
wystawy złożyły się przygotowane przez nich zdjęcia zniszczonych rzek — stanowił wyraz trwałego zainteresowania
artystki ekologią. Warkocze Białki przyciągnęły bardzo dużą
publiczność, nagłaśniając problem dewastacji polskich rzek,
dokonywanej niejednokrotnie za pieniądze pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.
Z perspektywy kuratorskiej, wystawa i akcja były próbami przyjrzenia się aktywizmowi realizowanemu w przestrzeni instytucji sztuki (choć gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że
wystawa pokazywała również mniej aktywistyczne i bardziej
indywidualne projekty artystki). W obu przypadkach towarzyszyło mi przekonanie, że warto angażować się w projekty
nie do końca przewidywalne, przesuwające granicę tego, co
uznaje się za sztukę i skłaniające do porzucania ustalonych,
bezpiecznych konwencji — nawet za cenę ewentualnej porażki.
Moją intencją było także dowartościowanie sztuki, która odnosi się do aktualnych problemów związanych z przestrzenią
miejską oraz pokazanie mniej znanego oblicza Krakowa — nie
tyle „miasta zabytków”, ile specyficznego „rezerwatu”, z wartościową przyrodą (niekiedy ukrytą, choć nie mniej spektakularną) oraz mieszkającymi tam ludźmi, którzy potrafią skutecznie organizować się w obronie istotnych dla siebie kwestii.
Zanim przejdę do bardziej szczegółowych rozważań,
poświęconych obu przywołanym wcześniej projektom, wyjaśnię, w jaki sposób ujmuję aktywizm i skuteczność w obszarze sztuki.
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Choć w tym przypadku „wykluczonym”, w obronie którego stanęła sztuka, był podmiot nie-ludzki: rzeka.
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Cecylia Malik
Warkocze Białki, warkocze Białki z Wieży Ratuszowej,
Kraków, 2013
(fot. Kamila Buturla)
Dzięki uprzejmości Bunkra Sztuki
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POLITYCZNA I METAPOLITYCZNA
SKUTECZNOŚĆ SZTUKI
Według mnie sztuka może wpływać na rzeczywistość
społeczno-polityczną (przynajmniej) na dwa sposoby: metapolityczny (symboliczny) oraz polityczny08. W pierwszym
przypadku, artystki zazwyczaj próbują przekształcić istniejące pole dyskusji, wprowadzając nowy, zaskakujący punkt
widzenia, niejednokrotnie — właśnie ze względu na swą nowość — trudny do wyrażenia w słowach. Do jego wyrażenia
używają autonomicznych środków, wypracowanych w polu
sztuki. W drugim przypadku, artystki zajmują określone stanowisko w danej sprawie społecznej lub politycznej i angażują
się w działania, które mają przynieść zmianę istniejącego stanu rzeczy — zmianę konkretną, realną, wymierną. Nie przekształcają symbolicznych ram sytuacji, lecz poruszają się w ich
obrębie, często inspirując się wiedzą wypracowaną w obrębie
innych dziedzin: socjologii, ekonomii czy psychologii. W tym
drugim przypadku mamy właśnie do czynienia z aktywizmem.
Aktywizm „nagina” autonomię sztuki, poddaje sztukę testowi
zewnętrznych kryteriów, takich jak na przykład medialna skuteczność w nagłośnieniu danej sprawy i prezentacji właściwego sposobu jej rozwiązania, zdolność do budowania wspólnoty,
czy wspieranie emancypacji podmiotu. Aktywizm korzysta
z tych elementów artystycznej tradycji, w obrębie których
sztuka splata się z innymi obszarami rzeczywistości — na
przykład z życiem codziennym (by przywołać choćby przykład Fluxusu)09. Co warte podkreślenia, zdarzają się projekty
łączące działania metapolityczne z politycznymi. Na przykład,
realizacja Yael Bartany ...i zadziwi się Europa, obejmuje cykl
filmów wpisujących się w pierwszy model, ale też organizację kongresu Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, czyli
działanie odwołujące się raczej do modelu drugiego.
Podział ten wydaje się w miarę prosty i użyteczny. Niestety, przy pogłębionej refleksji sytuacja zaczyna się komplikować. Przede wszystkim pojawia się pytanie: czy każde
polityczne działanie artysty, już z racji tego, że odbywa się
w obszarze sztuki, nie jest z konieczności działaniem metapolitycznym? Czy organizacja kongresu, o ile podejmuje się
jej artystka w przestrzeni dedykowanej sztuce, nie staje się
czymś innym — czymś więcej lub czymś mniej — niż zwykły
akt organizacji politycznego kongresu, to znaczy czynnością
par excellence metapolityczną? Kongres zorganizowany przez
S — 434

08.
Typologia ta bazuje na podziale, jaki
wprowadza Jacques Rancière — zob.
tegoż, Estetyka jako polityka, przeł.
P. Mościcki, J. Kutyła, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2007.
Innym ważnym punktem odniesienia
był dla mnie — inspirowany tekstami
Rancière’a podział na sztukę angażującą i zaangażowaną, zaproponowany przez Pawła Mościckiego — zob.
P. Mościcki, Polityka teatru, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
2008, s. 8–35.

09.
Ciekawą próbą zbadania aktywistycznych praktyk w obszarze sztuki współczesnej jest projekt Arte Útil
Lab, stworzony przez artystkę Tanię
Bruguerę w 2013 roku we współpracy z Vanabbemuseum w Eindhoven
(www.arteutil.net). Dobry ich przegląd
dał również „maraton” Truth is
concrete w Graz w 2012 roku (http://
truthisconcrete.org/), czy wystawa
Living as Form. Socially Engaged Art
from 1991–2011, kuratorowana przez
Nato Thompsona w Creative Time
w Nowym Jorku w 2011 roku. Pod koniec 2013 roku temat ten podjęło również Zentrum für Kunst und Medientechnologie w Karlsruhe w ramach wystawy global aCtIVISm.
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artystkę może wszak nabrać dodatkowych znaczeń, związanych z definiującym go kontekstem artystycznym. Można też
jednak zastanawiać się, czy taki kontekst nie osłabia realności aktu politycznego — czy w polu sztuki kongres nie staje
się „fałszywym” kongresem? Czy nie staje się artystycznym
performansem? Może aspekt polityczny jest wówczas nie tyle
wzbogacany przez aspekt metapolityczny, ile raczej zanika na
jego rzecz — a w efekcie kongres jako fakt polityczny zostaje
zneutralizowany? Z pewnością, nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć tej kwestii — w zależności od kształtu danego działania artystycznego otrzymamy inną odpowiedź. Rozważania
te skłaniają jednak do tego, by mówić nie o dwóch osobnych
typach działań artystycznych, lecz o dwóch aspektach, które
z różnym natężeniem mogą współwystępować w pojedynczym
działaniu. Jeśli dane działanie artystyczne zostanie zorganizowane w ścisłym porozumieniu z ekspertami z innych dziedzin i przy ich udziale, to jego aspekt metapolityczny zostanie
zredukowany na rzecz politycznego. Jeśli z kolei będzie ono
zawierało elementy zaskakujące, niepasujące do ustalonego
w danej dziedzinie formatu, odbiorcy będą zapewne skłonni
traktować je raczej jako metapolityczne10.
Każdemu z aspektów przyporządkować możemy odmienne pojęcie skuteczności. W przypadku działań politycznych skuteczność będzie miała o wiele bardziej mierzalny charakter niż w działaniach metapolitycznych. Jak bowiem mielibyśmy zmierzyć metapolityczne skutki dzieła sztuki? Czy za
wskaźnik metapolitycznej skuteczności danej pracy możemy
przyjąć liczbę napisanych przez ekspertów artykułów na jej
temat? Dlaczego jednak mielibyśmy preferować doświadczenia ekspertów — co z odbiorcą nieformułującym swego
punktu widzenia w postaci tekstu? Warto również podkreślić,
że artystki, tworzące dzieła sztuki o wyraźniejszym aspekcie
metapolitycznym, będą zazwyczaj mocno się dystansować
od samego pojęcia skuteczności — będą je bowiem uznawały
za „obce” kryterium oceny, narzucone „z zewnątrz” autonomicznemu światu sztuki. Ich dystans wynika z redukowania
pojęcia skuteczności do jego „politycznej” wykładni, to znaczy
z poszukiwania skuteczności danego projektu artystycznego
w osiąganiu przezeń konkretnego, zamierzonego, realnego
efektu. W tym wypadku efekty są mierzalne: można zebrać
informacje na temat konsekwencji urzeczywistnienia projektu, stosując między innymi metody wypracowane w obszarze
socjologii i psychologii.
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10.
Pojawia się tu kwestia odpowiedzialności artysty za aktywistyczne działanie: czy jest ona taka sama, jak w przypadku podobnego działania, podejmowanego przez nie-artystę? Zob. mój
wpis na blogu „Parergon” — A. Rostkowska, Yael Bartana „...i niech zadziwi się Europa” (komentarz do polemiki
D. Jareckiej i M. Tarabuły), „Parergon”
2011 (23 VII) [online], http://parergonn.
blogspot.nl/2011/07/yael-bartanai-zadziwi-sie-europa.html [dostęp:
01.05.2013].
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Posługując się pojęciem skuteczności, trzeba mieć na
uwadze jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, „skuteczność” nie
jest pojęciem historycznie neutralnym — zostało ono przejęte przez dyskurs kapitalizmu i stowarzyszone z pojęciami
efektywności, racjonalizacji czy wydajności11. Kryje się za
nim sposób myślenia, zgodnie z którym o wartości działania decydują jego oczekiwane lub faktyczne konsekwencje
(a nie, na przykład, intencja działającej osoby). Pojawiają się
tu liczne problemy i pytania: w jakim horyzoncie czasowym
należy oceniać skutki danego działania (w zależności od wyboru krótszego lub dłuższego horyzontu ocena projektu może
się całkowicie zmienić)? Kto jest uprawniony do oceny skutków? Jednostka czy wspólnota? Eksperci czy zwykli ludzie?
Można również pytać, o jaki typ skutków chodzi. Czy obecność (zazwyczaj krótkotrwała) w mediach, względnie samo
uświadomienie publiczności istnienia danego problemu, od
razu oznacza sukces i jest dowodem skuteczności? Wszak
często nie przekłada się ona na realną zmianę. Czy skupianie się na sukcesie medialnym nie jest przykładem magicznego myślenia?12
Powoduje to, że bardzo trudno stosować pojęcie skuteczności do oceny sztuki. Chodzi tu szczególnie o dzieła lub
działania z wyraźnym aspektem metapolitycznym — wszelkie próby oceniania ich przy użyciu kryterium skuteczności
będą dawały dość mgliste rezultaty. Chyba jedynie dłuższa
perspektywa czasowa może zmienić tę sytuację — dopiero
po dłuższym czasie zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego,
co właściwie w danym dziele sztuki się „wydarzyło” i w jaki
sposób oddziaływało ono na otoczenie. Moim zdaniem, większy sens ma stosowanie kryterium skuteczności do „politycznych” dzieł sztuki, a więc do aktywizmu artystycznego.
Artyści tworzący w tym duchu sami są zazwyczaj zainteresowani realnym oddziaływaniem na rzeczywistość, a w efekcie formułują konkretne zamierzenia i oczekiwania względem
własnych projektów. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by
po zakończeniu danego projektu zbadać, czy zamierzenia te
faktycznie zostały zrealizowane.
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11.
Znakomitą analizę tej konstelacji pojęć przedstawia Małgorzata Jacyno
w książce Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007.

12.
Por. S. Duncombe, S. Lambert, Activist
Art: Does it Work?, „open!” 2013 (01 X)
[online], http://www.onlineopen.org/
columns/activist-art-does-it-work
[dostęp: 07.12.2013]. Z tego powodu
niektórzy aktywistyczni artyści koncentrują się nie na samej dyskusji, lecz
na wprowadzeniu w życie określonego
mechanizmu, mającego, przynajmniej
w założeniu, powodować trwałą zmianę. Tak robi, na przykład, Jonas Staal.
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TEORIA I PRAKTYKA
Jak usytuować w tej perspektywie oba opisane wcześniej projekty? Choć projekt po kapitalizmie nie miał charakteru par excellence artystycznego, to — z pewnym przybliżeniem — da się zastosować do niego powyższy podział na
aspekty metapolityczne (symboliczne) i polityczne (aktywistyczne). Z pewnością był on próbą podważenia powszechnego przekonania o tym, że dla kapitalizmu nie ma alternatywy. Nie składał się jednak z konkretnych działań, wymierzonych w kapitalizm jako system społeczno-polityczny. Co
najwyżej — zawierał pewne elementy aktywistyczne. Jednym
z nich było wsparcie udzielone Inicjatywie Prawo do Miasta,
której miasteczko, legalnie umieszczone na Rynku Głównym
w Krakowie, zostało z niego po pewnym czasie usunięte.
Zaproponowaliśmy Inicjatywie skorzystanie z placu przed
budynkiem Bunkra Sztuki. Zaproszenie zostało przyjęte
i przed galerią stanął namiot z biblioteczką książek na temat
partycypacji i budżetu partycypacyjnego. Ponieważ namiot
nie znajdował się wewnątrz galerii, lecz na jej fizycznej granicy
ze światem zewnętrznym, a jego zawartości nie przygotowali
artyści, lecz aktywiści, nie był on traktowany jako element projektu artystycznego. W tym wypadku, po prostu użyto przestrzeni przynależnej instytucji do wsparcia ważnej inicjatywy
ruchu miejskiego. Element aktywistyczny zawierała ponadto
akcja Szymona Kobylarza, zorganizowana w obronie jednej
z krakowskich cukierni. Umieszczenie w jej witrynie obiektu,
który stworzył artysta, nie tylko było próbą przepracowania
historii miejsca, ale miało też pomóc w popularyzacji tematu
przemian przestrzeni miejskiej (znikanie tradycyjnych zakładów rzemieślniczych) i promocji cukierni. Obie akcje okazały
się, z pewnością, skuteczne w drugim — politycznym — sensie tego słowa, przyciągając w dane miejsce liczne grupy osób
i zapoznając je z istotną dla niego problematyką13.
Aktywistyczny aspekt działania Cecylii Malik wyrażał się w proteście, połączonym z przedstawieniem konkretnych postulatów i ożywionymi dyskusjami z częścią okolicznych mieszkańców. Akcja odniosła sukces: należy wspomnieć nie tylko o ogromnym rozgłosie medialnym i związanym z nim skutku edukacyjnym (sama artystka otrzymała
nagrodę Ekologicznego Kongresu Gospodarczego za „przekazywanie wartości ekologicznych językiem sztuki”), ale też
o tym, że dokumentacja akcji i fragment warkocza zostały
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13.
Oczywiście, w przypadku pracy Kobylarza możemy również mówić o aspekcie metapolitycznym, jest to wszak
osadzone w kontekście miejsca dzieło
sztuki.
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potraktowane jako wyraz stanowiska części opinii publicznej w kwestii przeciwpowodziowej regulacji rzek w Polsce i na
spotkaniu w Warszawie przekazane przez Sylvie Derdacki
oraz Pawła Augustynka-Halnego przedstawicielom Komisji
Europejskiej w Brukseli. W Warkoczach Białki można też jednak znaleźć wiele elementów o charakterze metapolitycznym
(albo raczej — metaekologicznym), ewokujących ogólną tematykę współistnienia człowieka i natury. Tak zresztą ujmuje swój projekt sama artystka — tworząc (polityczne) forum
prezentacji postulatów ekologicznych, chciała uzyskać (metapolityczny) kolektywny performans14 . Warkocz symbolicznie połączył uczestników akcji z rzeką, zsolidaryzował ich
z podmiotem nie-ludzkim. Stał się barierą broniącą dostępu
do przyrody, a także metaforą wspólnoty, która dysponuje
ogromną siłą, pomimo tego że składa się z wielości różnorodnych podmiotów (tak jak spleciony warkocz staje się mocną
liną, choć zawiera niejednorodne kawałki materiału o różnej długości). Zrealizowany nad rzeką i będący częścią akcji
performans Miho Iwaty ukazał, z kolei, różne aspekty relacji
człowieka i rzeki — zachwyt, próba opanowania, tęsknota etc.
Zobaczymy, na ile ta metaekologiczna treść okaże się istotna
w kontekście współczesnej refleksji nad przyrodą. Z tego typu
oceną należałoby się wstrzymać do momentu ukazania się wideo z akcji — konstruując w określony sposób dokumentację,
artystka może wzmacniać lub osłabiać dany (metapolityczny/
metaekologiczny bądź też polityczny/aktywistyczny) aspekt
projektu, decydując się na metaforyczną opowieść o człowieku i naturze lub na aktywistyczny dokument (ewentualnie na
połączenie obu w określonych proporcjach).

AKTYWIZM KONTRA SZTUKA
Na zakończenie przedstawię szereg spostrzeżeń, jakie
poczyniłam w trakcie i po realizacji obu projektów. Przede
wszystkim chciałabym podkreślić, że jakkolwiek aktywizm
ma długą tradycję w obszarze sztuki, był, jest i będzie on —
i być może słusznie! — zjawiskiem marginalnym. Dzieje się
tak z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że projekty aktywistyczne wymagają uruchomienia innych kryteriów oceny
niż kryteria specyficzne dla domeny sztuki — zamiast kryterium niejednoznaczności, enigmatyczności czy nowości,
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14.
Zob. Protest jako dzieło sztuki. Z Cecylią Malik rozmawiają Anna Kazimierczak i Aneta Rostkowska, [w:] Cecylia
Malik. Rezerwat Miasto, red. M. Niedośpiał, A. Rostkowska, Bunkier Sztuki i Towarzystwo na Rzecz Ochrony
Przyrody, Kraków 2013, s. 28–56.

WŁADZA REALNA CZY SYMBOLICZNA?
INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY SPOŁECZNEJ

pojawia się skuteczność w budowaniu relacji społecznych,
edukowaniu, inicjowaniu dyskusji, czy wydobywaniu tego,
co ignorowane w dyskursie publicznym. Wymogi aktywizmu
pozostają niekiedy w sprzeczności z wymogami pola sztuki.
Na przykład, jeśli dany artysta chce przekazywać za pośrednictwem swej sztuki konkretne treści, będzie to wymagało od
niego nadania dziełu odpowiedniej, zrozumiałej dla odbiorców formy. Aby forma była zrozumiała, powinna opierać się
na języku znanym odbiorcom. Artysta-aktywista nie będzie
zatem zanadto eksperymentował w obszarze formy, bo odbywałoby się to za cenę politycznej skuteczności jego działań. Będzie raczej poszukiwał prostoty. Ta jednak pozostaje
w sprzeczności z wymogiem eksperymentu, skomplikowania czy enigmatyczności (siłą rzeczy te ostatnie wzmagają
ekskluzywność czy elitarność projektu). Być może, jednym
z możliwych rozwiązań w tym zakresie są projekty wieloelementowe czy wielowymiarowe — zawierające zarówno proste,
aktywistyczne elementy, jak i te bardziej złożone, artystyczne. Ostatnio spotkałam się też z inną strategią, polegającą na
negowaniu przez artystkę „artystyczności” realizowanego
działania. Chodzi o wykład Hito Steyerl w ramach tegorocznego biennale w Istambule. Artystka ujawniła w nim źródła
dochodu jednego ze sponsorów imprezy — handel bronią
i sprzętem wojennym. Znaczący był przy tym fakt, że przed
rozpoczęciem wykładu wyświetliła na ekranie napis „To nie
jest sztuka”15. Z punktu widzenia jej pozycji jako artystki była
to całkiem sensowna strategia — Steyerl odmówiła uznania
swego działania za sztukę, a przez to odsunęła na bok artystyczne kryteria uzasadnienia i oceny jej pracy. W takim wypadku ciężar legitymizacji działania (uzasadnienia, dlaczego jest ono w ogóle podejmowane) spada na prezentującą
to działanie instytucję. Musi ona wyjaśnić, dlaczego uznaje
projekt artystki — wbrew samej zainteresowanej — za sztukę, albo uzasadnić, dlaczego, będąc instytucją artystyczną,
realizuje również projekty nie-artystyczne. W obu przypadkach nie jest to łatwe.
Kolejnym powodem trudności w akceptacji artystycznego aktywizmu jest czerpanie przezeń z innych pól niż sztuka.
Zrozumienie aktywistycznych projektów wymaga osadzenia
ich w różnego typu kontekstach, z których kontekst tradycyjnej historii sztuki jest tylko jednym z wielu, niekoniecznie
najważniejszym. Stanowi to problem dla recepcji i krytyki tego
typu sztuki. Dobrym tego przykładem jest polemika, jaka wywiązała się na łamach pisma „Opcje” między mną a krytyczką
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15.
Co ciekawe, nie przeszkodziło to kuratorce biennale umieścić filmu z wykładem w przestrzeni wystawy.
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sztuki Karoliną Plintą z związku z wystawą Cecylia Malik.
Rezerwat Miasto i akcją Warkocze Białki. Plinta stwierdziła,
że w ocenie projektu Malik interesują ją jedynie kryteria „krytyczno-artystyczne”. Z tej perspektywy uznała oprawę akcji
za nazbyt „cyrkową”, „przeestetyzowaną”, a w efekcie — infantylną16. W swej recenzji autorka w zasadzie pominęła inne
kryteria oceny, pozostając przy analizie aspektu metapolitycznego. Tego typu postępowanie krytyka sztuki dziwi, ponieważ w ostatnich latach pojawiły się liczne teksty (również
w publikacjach z obszaru sztuki), które mogą stanowić dobrą
bazę teoretyczną dla analizy aktywistycznych projektów17.

16.
Zob. K. Plinta, Twarde lądowanie motyla. Cecylia Malik „Rezerwat Miasto”
[online], http://opcje.net.pl/karolinaplinta-twarde-ladowanie-motylacecylia-malik-rezerwat-miasto;
A. Rostkowska, Komentarz do tekstu
Karoliny Plinty „Twarde lądowanie motyla (Cecylia Malik „Rezerwat Miasto”)
[online], http://opcje.net.pl/anetarostkowska-komentarz-do-tekstukaroliny-plinty-twarde-ladowaniemotyla-cecylia-malik-rezerwatmiasto; K. Plinta, Odpowiedź na komentarz Anety Rostkowskiej [online],
http://opcje.net.pl/karolina-plintaodpowiedz-na-komentarz-anetyrostkowskiej [dostęp: 01.09.2013].
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17.
Zob. klasyczne już teksty G. Rauniga, G. Kestera i C.M. Bishopa, a także nowe publikacje, jak na przykład
Community Art. The Politics of Trespassing, red. P. de Bruyne, P. Gielen,
Antennae, Valiz, Amsterdam 2011; Institutional Attitudes. Instituting Art in
a Flat World, red. P. Gielen, Antennae,
Valiz, Amsterdam 2013; C.M. Bishop,
Artificial Hells. Participatory Art and
the Politics of Spectatorship, Verso,
London and New York 2012. Można
by zatem oczekiwać, że Karolina Plinta nakreśli przynajmniej sam problem
recepcji aktywizmu. Niestety, tego
również nie znajdziemy w jej recenzji. W tym względzie jest ona symptomatyczna dla polskiej krytyki sztuki,
cechującej się niskim stopniem samoświadomości (świadomości mechanizmów działania przynależnych
tej dziedzinie i ich ideologicznego
uwikłania).

Główna przyczyna niechęci do aktywizmu jest jednak
związana z samą genealogią i logiką funkcjonowania sztuki
współczesnej. Aktywizm, domagając się kryteriów oceny
spoza pola artystycznego, jest zamachem na wypracowaną
na przestrzeni wieków i przypieczętowaną przez modernizm
ideologię autonomii sztuki. Zamach ten stanowi radykalną
kontynuację tendencji obecnych w samej awangardzie, która jednocześnie obstawała przy autonomii sztuki i próbowała wywrzeć wpływ na rzeczywistość społeczno-polityczną18.
Poddając sztukę zewnętrznym, niespecyficznym dla niej kryteriom oceny, aktywizm zaciera różnicę między sztuką a innymi dziedzinami życia. Grozi to rozpłynięciem się twórczości
artystycznej w innych sferach ludzkiej praktyki. Aktywizm
podważa przekonanie o wyjątkowości sztuki i jej języka, a co
za tym idzie — konieczność istnienia poświęconych jej instytucji, wydarzeń, festiwali itd. W ten sposób inicjuje on de
facto powrót do premodernistycznego rozumienia i funkcjonowania sztuki jako aktywności ściśle powiązanej z polityką,
religią itd. Opór i obrona przed aktywizmem należą zatem
do jak najbardziej „zdrowych” i być może nawet pożądanych
odruchów aktorów pola sztuki. Aktywizm pozostanie marginalny — chyba że uznamy, iż nadszedł kres modernistycznej
koncepcji sztuki. To jednak może być trudne, zważywszy na to,
że współczesne pojęcie sztuki zostało ukształtowane przez
modernizm artystyczny i poprzedzające go modernistyczne
tendencje w kulturze19.
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18.
Tu, oczywiście, pojawia się pytanie,
czym współczesny aktywizm różni
się od tych awangardowych tendencji. Ciekawe efekty mogłaby przynieść
analiza aktywizmu z punktu widzenia
teorii awangardy Petera Bürgera. Jak
wiemy, według Bürgera dążenie awangardy do zniesienia sztuki autonomicznej jest w społeczeństwie mieszczańskim skazane na niepowodzenie.
Co jednak ze społeczeństwem współczesnym, w którym mieszczaństwo
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Oczywiście, powyższe wyjaśnienia należy modyfikować i uzupełniać w oparciu o specyficzny dla danego kraju
kontekst historyczny i społeczno-ekonomiczny. Z pewnością,
w krajach postkomunistycznych niechęć do aktywizmu częściowo wynika z uwikłania sztuki tych krajów w propagandę
w czasach komunizmu. Aktywizm źle się kojarzy, choć przecież istnieje zasadnicza różnica między artystą poddającym
się presji reżimu, a tym, który świadomie decyduje się na obronę konkretnego stanowiska, dotyczącego polityki czy spraw
społecznych w swojej sztuce. We współczesnej Polsce działania aktywistyczne znajdują uzasadnienie w przemianach
obyczajowych20, a także — ostatnio — w rodzącej się u artystów świadomości obywatelskiej21. Zupełnie inny kontekst
ma, na przykład, aktywizm w Holandii, gdzie sztuka przez lata
cieszyła się dużą autonomią, co doprowadziło do jej odpolitycznienia i utraty znaczenia społecznego22.

albo już nie istnieje, albo zanika, albo
przynajmniej ulega radykalnym przekształceniom? Jakie różnice istnieją
w tym względzie między Polską a krajami Europy Zachodniej lub Azją?
19.
Zob. C. van Winkel, The Sandwich Will
Not Go Away Or Why Paradigm
Shifts Are Wishful Thinking, „open!”,
2013 (18 XI) [online], http://www.onlineopen.org/essays/the-sandwichwill-not-go-away-or-why-paradigmshifts-are-wishful-thinking [dostęp
01.10.2013].
20.
Zob. Drżące ciała. Rozmowy z artystami, red. A. Żmijewski, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2006.
21.
Zob. K. Niziołek, Koalicja modraszków,
czyli artystyczne wytwarzanie obywatelskości, [w:] Cecylia Malik. Rezerwat
Miasto, dz. cyt., s. 105–114.

DLACZEGO AKTYWIZM?
Pozostaje zatem zadać pytanie: dlaczego w takim razie
artyści i instytucje sztuki angażują się w aktywizm? Odpowiedź
jest, moim zdaniem, dość prosta — z chęci przezwyciężenia poczucia bezradności oraz poczucia odpowiedzialności
względem otoczenia. Aktywizm w obszarze sztuki rodzi się
i ma uzasadnienie wtedy, kiedy pewne tematy i działania nie
są podejmowane ani przez pojedyncze osoby czy nieformalne
grupy obywatelskie, ani przez instytucje państwowe — bądź
też, gdy te ostatnie ignorują głosy tych pierwszych. Instytucje
artystyczne lub inni aktorzy świata sztuki zaczynają wówczas
de facto przejmować czasowo funkcje innych instytucji państwowych i mechanizmów życia publicznego. Aktywizm staje się zatem symptomem wadliwego, zaburzonego działania
demokracji, ważnym sygnałem, który pośrednio wskazuje na
konieczność zmian w państwie. Żartobliwie rzecz ujmując: źle
się dzieje w kraju, w którym to artyści zaczynają edukować
ludzi, budować poczucie wspólnoty, czy opiekować się wykluczonymi. Oczywiście, taka sytuacja może być na rękę neoliberalnemu, wycofującemu się z usług publicznych państwu.
Podobne działanie miało miejsce, na przykład, w Wielkiej
Brytanii23. Jasne jest jednak, że aktywizm powinien być wyjątkiem, a nie regułą: trudno oczekiwać od punktowych działań
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22.
Zob. J. Staal, Post-propaganda, The
Netherlands Foundation For Visual
Arts, Design and Architecture, Amsterdam 2010.

23.
Zob. A. Hewitt, Privatizing the Public:
Three Rhetorics of Art’s Public Good
in „Third Way” Cultural Policy, [w:] „Art
& the Public Sphere” 2011, t. 1, nr 1,
s. 19–36.
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artystycznych rozwiązania problemów, które mają podłoże
systemowe. Innymi słowy, sens ma aktywizm spontaniczny,
oddolny, autentyczny, a nie aktywizm odgórny, wymuszony,
będący elementem polityki kulturalnej państwa.

24.
J. Jordan, On Refusing to Pretend to
Do Politics in a Museum, „Art Monthly”
2010, nr 334 [online], http://www.
artmonthly.co.uk/magazine/site/
article/on-refusing-to-pretend-todo-politics-in-a-museum-by-johnjordan-2010 [dostęp: 05.10.2013].
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25.
Zarzut tego typu został również —
moim zdaniem niesłusznie — postawiony w stosunku do projektu po kapitalizmie przez Wojciecha Szymańskiego w tekście Programowy brak programu, [w:] Rozmawiając o wystawie,
red. M. Hussakowska, Instytut Historii
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2012, s. 156–187. Szymański
zarzuca Bunkrowi niekonsekwencję,
pisząc, że wbrew ideom projektu po
kapitalizmie instytucja nie wypłaciła organizatorom Zbiornika wynagrodzeń. Nie jest to prawda, gdyż koordynator Zbiornika Mateusz Okoński
takie wynagrodzenie otrzymał. Zbiornik dysponował, ponadto, własnym
budżetem na produkcję wystaw
i otrzymał od Bunkra pomoc techniczną. Pracownicy instytucji, w tym
ja, byli zaangażowani w organizację
i promocję działań Zbiornika. Była to
więc w istocie wymiana: w zamian za
współpracę, organizatorzy Zbiornika
otrzymali do dyspozycji prestiżową
przestrzeń oraz wsparcie techniczne
i organizacyjne. Oczywiście, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w Polsce mamy do czynienia ze stopniową
patologizacją systemu bezpłatnych
staży i praktyk — wiele organizacji
z premedytacją bazuje na niepłatnej
pracy, przyjmując ludzi na staż i niewiele dając im w zamian. Bunkier Sztuki, z pewnością, jednak do takich organizacji nie należy. Warto też podkreślić
to, co autor tekstu całkowicie pomija: wszystkie imprezy, przygotowane
przez wspomnianą grupę osób, były
organizowane pod szyldem Zbiornika (względnie — współpracy Zbiornika z Bunkrem Sztuki), a nie wyłącznie pod szyldem Bunkra Sztuki. Kapitał symboliczny, wypracowany przez
Zbiornik, szedł zatem na jego własne
konto. Autor tekstu mija się również
z faktami, pisząc o (początkowym)

Ostatnią kwestią, jaką chciałabym poruszyć, są możliwości, jakimi dysponuje instytucja w zakresie wspomagania
realizacji i potęgowania efektów artystycznego aktywizmu.
Istotna jest przede wszystkim wiarygodność i konsekwencja
samej angażującej się w aktywizm instytucji. Jeśli instytucja
promuje ekologię, to czy sama nie powinna działać w sposób
ekologiczny? Jeśli promuje partycypację, to czy sama nie powinna się na nią otwierać? Symptomatyczny był dla mnie —
bardzo ciekawy skądinąd — projekt New World Summit, zrealizowany przez Jonasa Staala na 7. Berlin Biennale w 2012 roku.
Był to kongres gromadzący przedstawicieli organizacji uznawanych za terrorystyczne i wykluczanych z międzynarodowej
debaty publicznej. Problem polegał na tym, że za wstęp na niego pobierano opłatę w wysokości 12 euro — kongres mający
przeciwdziałać wykluczaniu sam wykluczał osoby, których
nie było stać na zakup biletu. Innym przykładem może być
sytuacja, która miała miejsce w 2010 roku, gdy zaproszono
członków Laboratory of Insurrectionary Imagination do poprowadzenia dwudniowego warsztatu w Tate Modern. Jego
celem miała być refleksja nad tym, w jaki sposób instytucja
finansowana ze środków publicznych może podejmować tematy polityczne. Przed rozpoczęciem warsztatu artyści otrzymali e-mail od kuratorów Tate Modern, w którym ci zastrzegali, że uczestnicy warsztatu nie mogą podejmować żadnych
aktywistycznych działań, skierowanych przeciwko galerii i jej
sponsorom, choć mogą jak najbardziej prowadzić dyskusję na
temat relacji sztuki i aktywizmu (sic!)24. Laboratory uczyniło
z tego listu główny temat swego warsztatu, który, oczywiście,
zakończył się aktywistycznym działaniem25.
Kolejna istotna kwestia związana jest ze spontanicznym
charakterem wielu aktywistycznych działań — jeśli instytucja sztuki ma je wspierać, to musi działać szybko i elastycznie.
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Każda instytucja ma jednak swoje procedury, które z istoty
spowalniają procesy decyzyjno-organizacyjne. Powstaje napięcie między spontanicznością aktywistycznego działania,
a mechanizmami działania instytucji — które też, oczywiście,
mają swoje uzasadnienie.
Bardzo ciekawe problemy pojawiają się w przypadku
aktywistycznych projektów o charakterze partycypacyjnym,
a więc z udziałem publiczności. Obecność innych ludzi prowokuje do stawiania pytań z zakresu etyki. Na czym polega
w tym wypadku partycypacja? Czy jest pełna, czy tylko częściowa? Artyści, tworzący projekty partycypacyjne, są często
oskarżani o wykorzystywanie ich uczestników, którzy nie mają
realnego wpływu na kształt podejmowanych działań. W takich
sytuacjach uczestnicy są traktowani instrumentalnie — wypełniają po prostu wizję artysty. Dzieje się tak po części dlatego, że dopuszczenie ich do realnego współkształtowania
projektu mogłoby skutkować obniżeniem jego artystycznej
wartości. Po raz kolejny mamy zatem do czynienia ze zderzeniem się kryteriów oceny, pochodzących z pola sztuki, z tymi,
które pochodzą z innych dziedzin — w tym przypadku ze
sfery etyki. Być może, da się obronić takie projekty poprzez
wskazanie, że dochodzi w nich do swoistej wymiany: w zamian
za realizację idei artysty uczestnicy realizują własne interesy.
Artyście przypada tu zatem podwójna rola — musi nie tylko
zrealizować swą wizję, ale również zapewnić uczestnikom
projektu możliwość realizacji ich własnych celów26.
Aktywizm w obszarze sztuki budzi wiele sprzecznych
emocji. Nie wiadomo, jak go oceniać; intencje artystów wydają
się szlachetne, ale same ich projekty pozostają odległe od specyfiki mainstreamowego pola sztuki. Trudno jednak aktywizm
zignorować — liczba tego typu projektów jest na tyle duża, że
niezbędne staje się zbadanie tego zjawiska. Zapewne niebawem okaże się, czy jest ono przypadkową fantazją o wpływie,
snutą przez artystów w obliczu kryzysu, czy też oznaką szerszych, realnych przemian w rozumieniu sztuki.
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pozainstytucjonalnym charakterze
Zbiornika Kultury — od początku
swego istnienia Zbiornik był galerią
Małopolskiego Instytutu Kultury. Zob.
wywiad Łukasza Białkowskiego z dyrektorką MIK-u Joanną Orlik oraz
dyrektorem galerii Mateuszem Okońskim — Zbiornik Kultury. DIY po krakowsku, „Obieg”, 2011 (01 IX) [online],
http://www.obieg.pl/felieton/22166
[dostęp: 05.10.2013].

26.
Zob. Protest jako dzieło sztuki. Z Cecylią Malik rozmawiają Anna Kazimierczak i Aneta Rostkowska, dz. cyt.,
s. 28–56.
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Krytyczne, zaangażowane,
otwarte?
Działania artystyczne
i instytucje sztuki wobec
otoczenia społecznego
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Pytania o potrzebę i skuteczność społecznego zaangażowania sztuki dotyczą również roli, jaką we wspieraniu oddziaływania tego rodzaju praktyk artystycznych pełnią instytucje
sztuki/kultury01. Często bowiem instytucje, użyczając przestrzeni do realizowania i prezentowania działań samych artystów, siłą rzeczy zostają uwikłane w toczące się spory na
temat zaangażowania czy też ogólniej — oddziaływania społecznego lub politycznego sztuki. Instytucja może też stać się
swoistym kołem zamachowym, inicjatorką działań ukierunkowanych na wywoływanie określonych efektów, szczególnie zaś inspirowanie szerszych zmian i przeobrażeń społecznych. Analiza problemu miejsca sztuki oraz wspierających
ją instytucji w szeroko rozumianym otoczeniu społecznym,
a także ich roli oraz skuteczności w procesach generowania
określonych efektów społecznych, wymaga zatem podjęcia
następujących kwestii.
Po pierwsze, przypomnienia wybranych założeń i stanowisk teoretycznych, dotyczących sztuki krytycznej i zaangażowanej. Po drugie, przyjrzenia się definicji samej zmiany
społecznej — pojęcia nader często przywoływanego w analizach efektów działań artystycznych. Po trzecie wreszcie,
bliższego scharakteryzowania tego, o jakim typie instytucji
sztuki/kultury i jakim rodzaju jej skuteczności możemy tu
w ogóle mówić. Ilustracją powyższych rozważań będą zaś
działania podjęte w ramach projektu, jakim jest Pracownia
Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”.
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01.
Pisząc o „instytucjach”, mam na myśli
zarówno instytucje sztuki, jak też ogólniej — instytucje kultury. W niektórych
miejscach stosuję też zapis „instytucje
sztuki/kultury”. Uważam bowiem, że
wszystkie instytucje sztuki są w istocie instytucjami kultury — co potwierdzają postępujące zmiany w sposobie
ich funkcjonowania.
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SZTUKA ZAANGAŻOWANA
„Sztuka, która może prowokować zmianę, czyli, innymi
słowy, taka która może mieć realne oddziaływanie na życie
społeczne” — w ten sposób sztukę zaangażowaną definiuje
Magdalena Ujma, jedna z czołowych polskich krytyczek sztuki02. Idea sztuki zaangażowanej była (i nadal często jest) zazwyczaj niemal automatycznie kojarzona z siermiężną sztuką socrealistyczną, mającą na celu propagowanie „jedynie
słusznych” i „prawdziwych” idei. Była ona zatem narzędziem
stricte ideologicznym, „zamiast mieć realny wpływ na ludzi,
miała mówić o pewnej, zideologizowanej i polukrowanej wizji życia społecznego, miała wzbudzać zainteresowanie «ludzi pracy» sztuką w ogóle”03. Wpływ socrealizmu na pewien
czas zahamował rozwój sztuki zaangażowanej. Należy jednak
zaznaczyć, iż działania artystyczne epoki PRL -u nie były zupełnie pozbawione krytycznego namysłu i refleksji nad rzeczywistością. Świadczą o tym prace takich między innymi
artystek, jak Maria Pinińska-Bereś, Natalia LL , Ewa Partum
czy Krystyna Piotrowska04.
Pokłosiem epoki PRL -u — a szczególnie sztuki okresu socrealizmu — jest jednak, jak zauważa Artur Żmijewski
w opublikowanym w 2007 roku manifeście Stosowane Sztuki
Społeczne, swoisty wstyd i zażenowanie, towarzyszące próbom wprowadzania praktyk artystycznych w sferę społeczną
i polityczną. Żmijewski podkreśla, że działania, jakie artyści
podejmowali na tej płaszczyźnie w latach 90., w nowej sytuacji ustrojowej Polski, były jedynie prowizorycznymi namiastkami, a tematy „zaangażowane” wprowadzano w pole sztuki
z pewnym zakłopotaniem, w sposób zachowawczy, „niepełny” oraz de facto „niesłyszalny”. Ten stan rzeczy można jednak zmienić. „Sztuka mogłaby być znów użyta jako narzędzie
wiedzy, nauki, polityki”05 — czytamy w manifeście artysty.
Podejście Żmijewskiego może stanowić ważny punkt
wyjścia dla rozważań dotyczących zakresu i stopnia społecznego zaangażowania oraz uwikłań sztuki. Najogólniej rzecz
ujmując, można tu mówić o dwóch zasadniczych postawach.
Z jednej strony, będzie to dążenie do maksymalnego zaangażowania, uspołecznienia czy nawet upolitycznienia sztuki,
z drugiej zaś — opcja zachowania „odpowiedniego” dystansu i swoistego oddzielenia zjawisk artystycznych od zjawisk
społecznych i politycznych.
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02.
M. Ujma, Sztuka zaangażowana —
kilka myśli, co nie nowe..., „Krytyk sztuki na skraju załamania nerwowego”
2009 (19 IV) [online], http://
magdalena-ujma.blogspot.
com/2009/04/sztuka-zaangazowana-kilka-mysli-co-nie.html [dostęp:
29.06.2013].
03.
Tamże.
04.
Trudno mi zatem w pełni zgodzić się
ze stwierdzeniem Izabeli Kowalczyk, iż
„dziedzictwo socrealizmu oraz pozorna
apolityczność sztuki, która nastąpiła
bezpośrednio po nim, czyniąca ją paradoksalnie wygodną dla układu władzy, spowodowały niechęć do jakiejkolwiek sztuki zaangażowanej, a zarazem stały się przyczyną braku sztuki
krytycznej” — I. Kowalczyk, Sztuka
krytyczna — wybrane zagadnienia
[online], http://www.culture.pl/bazasztuki-pelna-tresc/-/eo_event_
asset_publisher/eAN5/content/
sztuka-krytyczna-wybranezagadnienia [dostęp: 29.06.2013].

05.
A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007, nr
11/12, s. 21. Należy jednak zauważyć, że
wbrew temu, co sugeruje Żmijewski,
działania kontestatorskie, wchodzące w otwartą dyskusję z zastaną rzeczywistością społeczną, ekonomiczną,
polityczną czy ogólnie kulturową, pojawiły się w Polsce ponownie w latach
90. XX wieku, w obrębie tzw. „sztuki
krytycznej”. Jest ona reprezentowana
przez prace takich artystów, jak chociażby Katarzyna Kozyra, Alicja Żebrowska, Dorota Nieznalska, Katarzyna Górna, Zbigniew Libera czy Joanna
Rajkowska.
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Ze względu na temat niniejszych rozważań, którym jest,
przypomnijmy, sztuka zaangażowana i możliwość inicjowania
rzeczywistej zmiany społecznej przez nią oraz związane z nią
instytucje, warto spojrzeć na przykłady koncepcji, podkreślających ten aktywny i uczestniczący charakter praktyk artystycznych. Ich autorzy zwracają uwagę na możliwość, a nawet
konieczność zdecydowanego angażowania się sztuki nie tylko w sferę społeczną, ale także polityczną. Przykładem może
być chociażby Andrzej Turowski, dla którego sztuka szczególna, bo takim mianem określa on ten rodzaj artystycznej
aktywności, „nie rozwiąże [...] problemów politycznych, lecz
zanurzając się w polityczności konfliktów społecznych i historycznych może [...] podważać racjonalizacje lub fałszywe
odpowiedzi na współczesne pytania (o wojny, o biedę, o pochodzenie, o aspiracje, o sprawiedliwość, o marzenie, o prawo, o szczęście itp.)”06. Ma ona zatem poddawać w wątpliwość, podważać to, co wydaje się oczywiste, polemizować
i negować: „Jeżeli demokracja jest sposobem ulepszania
życia zbiorowego (a nie polityczną utopią), a polityka wprowadza pożądany społecznie ład (a nie polityczną władzę), to
sztuka szczególna wznieca niepokój, bez którego demokracja jako sposób krytycznego uczestnictwa we wspólnocie jest
nie do pomyślenia”07.
Jeszcze większą rolę w przeobrażeniach społecznych
i politycznych przypisuje sztuce Igor Stokfiszewski, wskazujący na konieczność zrealizowania tzw. politycznego zwrotu kultury. Będzie on polegał na celowym „upolitycznianiu” działań
artystyczno-kulturowych, na ich „wykorzystywaniu” jako skutecznych narzędzi „modelowania” i przekształcania otaczającej rzeczywistości08. Podobne stanowisko reprezentuje wspomniany już Żmijewski ze swą koncepcją stosowanych sztuk
społecznych, według której konieczne jest odważne i zdecydowane przejście od sztuki krytycznej, jedynie wskazującej pewne problemy i bolączki społeczne, do aktywnego i zaangażowanego działania, czyniącego ze sztuki rzeczywiste narzędzie
zmiany społecznej. O ile zatem sztuka krytyczna wydobywa
na powierzchnię i ujawnia problemy społeczno-polityczne,
o tyle stosowana sztuka społeczna podejmuje konkretne
działania, mające na celu tworzenie artystycznego przekazu
świadomie uwikłanego w pola kulturowe, społeczne czy
polityczne i mającego wywoływać w nich określone
skutki. Towarzyszy temu pytanie o możliwość dokładnego
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06.
A. Turowski, Sztuka, która wznieca nie
pokój. Manifest artystyczno-polityczny
sztuki szczególnej, Wydawnictwo
Książka i Prasa, Warszawa 2012, s. 45.

07.
Tamże.

08.
Można w tym miejscu odwołać się do
myśli Michela Foucaulta i stwierdzić, że
wszystko jest lub może być polityczne. Byłoby to rozwinięcie jego tezy dotyczącej zadań współczesnej filozofii:
„Przez długi czas pytaniem filozofii było:
«Czy w tym świecie, gdzie wszystko ginie, jest coś, co nie przemija? Gdzie jesteśmy my, my, którzy musimy umrzeć,
wobec tego, co nie musi?» Od XIX wieku filozofia nie zaprzestaje zadawać sobie pytania: «Co się wydarza w tej chwili i kim jesteśmy my, którzy, być może,
nie jesteśmy niczym więcej niż tym, co
się wydarza w tym momencie?» Filozoficzne pytanie jest pytaniem o tę teraźniejszą epokę, która jest naszą własną
epoką. To dlatego filozofia jest dzisiaj
całkowicie polityczna i całkowicie historyczna” — Foucault Live (Collected
Interviews 1966–1984), przeł. J. Johnston, red. S. Lotringer, Semiotext(e),
New York 1989, s. 127.
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zaplanowania, niejako „zaprogramowania” działania artystycznego, wraz z jego pożądanymi skutkami. Dla Żmijewskiego jest
to — w zasadzie — podstawa myślenia o sztuce zaangażowanej czy też „stosowanej”09.

ZMIANA SPOŁECZNA
Skuteczność praktyk artystycznych oraz działań instytucji sztuki dość często definiuje się w kategoriach zdolności
do wywoływania „zmiany społecznej”. Można zauważyć, iż
w ostatnich latach idea ta staje się coraz bardziej popularna.
Hasłem przewodnim Europejskiego Kongres Kultury, zorganizowanego w 2011 roku we Wrocławiu, była Kultura dla zmiany
społecznej. W ramach kongresu zorganizowano też konkurs
Art for Social Change, a jeden ze zwycięskich projektów nosił tytuł House of Change. Hasło „zmiany społecznej” pojawia
się także coraz częściej w programach festiwali, spotkań dyskusyjnych i innych wydarzeń kulturalnych10. Nie sposób więc
nie zapytać, z jednej strony, czym jest i jak może być definiowana zmiana społeczna oraz, z drugiej strony, w jaki sposób
można określić i ocenić skuteczność sztuki oraz instytucji
w zakresie generowania zmian społecznych.
Dokonana powyżej, krótka prezentacja wybranych
koncepcji sztuki zaangażowanej (Żmijewski, Turowski, Stokfiszewski) pokazuje, że skutki społeczne zmian inicjowanych
przez praktyki artystyczne i instytucjonalne mają też często
istotny wymiar polityczny. Należałoby zatem zastanowić się,
czy działania i instytucje z obszaru sztuki, czy szerzej, kultury,
są w ogóle w stanie wygenerować zmiany, które byłyby wolne
od wszelkich implikacji politycznych oraz ideologicznych. Czy
możliwe jest „odpolitycznione” działanie, które funkcjonowałoby jedynie w sferze stricte społecznej, i ograniczałoby się,
na przykład, do poprawy kompetencji kulturowych lub społecznych? I czy taki podział na efekty społeczne i uwikłania
polityczne jest w ogóle potrzebny?
Rozważając tę kwestię, warto byłoby, jak sądzę, odnieść się do perspektywy, która próbuje ujmować zmianę
społeczną w oderwaniu od implikacji ideologiczno-politycznych, czyli — na przykład — do spojrzenia socjologicznego.
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09.
Na temat odpowiedzialności artysty za działania, które on sam „powołuje do życia” — zob. np. J. Sowa,
Stosowane sztuki społeczne: od symulakrum do aktywizmu (i z powrotem?) , „Obieg” 2007 (23 II) [online],
http://obieg.pl/teksty/1861 [dostęp:
27.06.2013]. W opozycji do Żmijewskiego i Stokfiszewskiego można postawić np. Manifest Nooawangardy.
Sztuka jest w nim określona jako „laboratorium społeczne”, w którym „powstają […] nowe formy bycia i nowe
formy wiedzy. Powstają zgodnie z logiką procesu twórczego, a więc nie
poddając się deterministycznemu
planowaniu, programowaniu i innym
próbom podporządkowania z góry
określonym strategiom w imię postulatów sztuki zaangażowanej”. Autorzy
i autorki manifestu nie tylko nie wierzą
więc w możliwość „deterministycznego planowania”, szczegółowego przewidywania i projektowania efektów
działań artystycznych, ale też w ogóle
odrzucają możliwość „wykorzystywania” sztuki jako narzędzia oddziaływania na rzeczywistość społeczną —
A. Kurant, O. Dawicki, Ł. Ronduda,
J. Simon, E. Bendyk, Manifest Nooawangardy, „Obieg” 2009 (07 IX)
[online], http://www.obieg.pl/
wydarzenie/13677, [dostęp:
02.07.2013].

10.
W 2009 roku jeden z paneli dyskusyjnych w ramach szóstego Festiwalu Kultury dla Tolerancji nosił nazwę
Sztuka i zmiana społeczna. W 2012
roku 7. Berlin Biennale akcentowało
rolę sztuki jako działalności zaangażowanej w zmianę społeczną i mającą
skutki polityczne. Przykłady te można
by mnożyć.

WŁADZA REALNA CZY SYMBOLICZNA?
INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY SPOŁECZNEJ

Perspektywę taką reprezentuje między innymi Piotr Sztompka,
który ogólnie określa zmianę społeczną jako „różnicę między
stanem systemu społecznego (grupy, organizacji) w jednym
momencie i stanem tego samego systemu w innym momencie”11. Skupienie na różnicy między stanem początkowym
i końcowym określonego „systemu” społecznego pozwala
uchwycić zachodzące w nim przeobrażenia. Można — za autorem — wskazać pięć zasadniczych rodzajów tak rozumianych zmian społecznych. Są to zmiany w zakresie elementów
składających się na system, przekształcenia jego wewnętrznej struktury, modyfikacje funkcji pełnionych przez poszczególne elementy, zmiany jego granic, a także przekształcenia
i reorganizacje zachodzące w jego otoczeniu12.
Powyższe ujęcie ma jednak pewne wady. Koncentruje
się ono głównie na perspektywie makrostrukturalnej, systemowej, a więc nie bierze pod uwagę doświadczeń i ewentualnych zmian zachodzących na poziomie jednostkowym. Jeśli
w ogóle odnosi się do poziomu mikrostruktury społecznej, to
głównie w perspektywie funkcjonowania większego systemu.
Tę niepełną, jak się wydaje, perspektywę Sztompki
można uzupełnić, stosując do analizy omawianych zjawisk
narzędzia performatyki Richarda Schechnera. Zakłada ona
postrzeganie określonego działania — także artystycznego —
jako tzw. procesu performatywnego, czyli zespołu kolejno
następujących po sobie elementów, tworzących razem określonego rodzaju performans. Schechner wyróżnił protoperformans, składający się z ćwiczeń, warsztatu i próby, oraz
performans, obejmujący rozgrzewkę, występ publiczny wraz
z konstytuującymi go kontekstami i wydarzeniami, a także późniejsze ochłonięcie, następstwa, odzew krytyczny, aktywizację oraz wspomnienia13. Opisując oddziaływanie przedsięwzięć
artystycznych oraz instytucji kultury, będzie można skoncentrować się na tych elementach performansu, które rozgrywają się po jego formalnym zakończeniu, czyli na następstwach,
odzewie krytycznym, aktywizacji oraz wspomnieniach.
Uzupełnieniem koncepcji Schechnera może być propozycja polskiego badacza działań performatywnych, Jacka
Wachowskiego. Wprowadza on interesujący i użyteczny poznawczo podział działań performatywnych (artystycznych) ze
względu na ich rezultaty. Wyróżnia zatem performatywność
materialną (efekty „namacalne”, zjawiska „rozpoznawalne
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11.
P. Sztompka, Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą,
[w:] Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, red. J. Kurczewska, IFIS PAN, Warszawa 1999, s. 41.

12.
Tamże. W przypadku opisywanej poniżej Pracowni Sztuki Zaangażowanej
Społecznie „Rewiry” badanym i poddawanym analizie systemem była,
oczywiście, społeczność zamieszkująca dany obszar lub dzielnicę. Na ten
temat pisałam także w artykule:
A. Ziętek, Kilka uwag o performowaniu
zmiany społecznej, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, red. S. Hejno, Episteme, Lublin
2012, s. 9–14.

13.
P. Kędra, Performatyka w ujęciu
Richarda Schechnera, „Wiedza i Edukacja”,2010 (10 IV) [online], http://
wiedzaiedukacja.eu/archives/34017,
[dostęp: 14.05.2013].
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zmysłowo”, konkretne czyny, działania, zachowania), performatywność afektywną (pobudzenie emocjonalne, przyjęcie
określonej postawy, stosunku emocjonalnego) oraz performatywność kognitywną (zmiana postawy mentalnej w wyniku argumentów racjonalnych)14. W tej perspektywie działania artystyczne stają się mechanizmem służącym inicjowaniu,
czyli performowaniu zmiany społecznej, której efekty można
byłoby oceniać i „mierzyć” za pomocą trzech form performatywności, zaproponowanych przez Wachowskiego15.
Omówione koncepcje „performatywne” odnoszą się
nie tylko do pewnego systemu społecznego jako całości, ale
także — a może nawet przede wszystkim — do odczuć i przeżyć poszczególnych jednostek, poddanych oddziaływaniu
performansu/sztuki. Dzięki temu zachowują tak ważną w badaniu skuteczności sztuki perspektywę indywidualną, często pomijaną w socjologicznych ujęciach zmiany społecznej.

SKUTECZNOŚĆ INSTYTUCJI
Pytania o zakres zaangażowania oraz sposób i skalę
oddziaływania dotyczą nie tylko działań artystycznych, lecz
również przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje
sztuki. Działania realizowane w polu sztuki nie funkcjonują
bowiem jako byty niezależne, oderwane od konkretnej instytucji, stwarzającej określone warunki ich wykonania oraz
wpisującej je w określoną strukturę formalno-organizacyjną.
Należałoby zatem zwrócić szczególną uwagę na rolę,
jaką instytucje sztuki/kultury pełnią w procesie generowania
zmiany społecznej. Koncentrując się na idei „instytucji zaangażowanej”, warto zatem postawić pytanie o sposób zdefiniowania owej instytucji, a także o konieczność dookreślenia jej
roli, miejsca i zadań we współczesnym systemie kulturowym
i społecznym.
Jak wskazuje Grzegorz Dziamski, uznany teoretyk i badacz kultury, w przypadku sztuki, instytucjami, które wypracowały reguły i normy [funkcjonowania w sferze sztuki — A.Z.],
jakie musi brać pod uwagę każdy uczestnik świata sztuki
[…], są wystawy, galerie, muzea, kolekcje, aukcje sztuki, targi
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14.
J. Wachowski, Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 117–129.

15.
Zob. także A. Ziętek, Kilka uwag o performowaniu zmiany społecznej, dz.
cyt., s. 9–14.
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sztuki, czasopisma artystyczne itd. Mowa tu nie o konkretnych galeriach czy muzeach, lecz o samej instytucji galerii lub
muzeum, tak jak ona się kształtowała i utrwalała w świadomości uczestników świata sztuki. Nie chodzi więc o typ idealny, ale o zbiór reguł i norm pozwalający oceniać istniejące
galerie czy muzea jako lepsze lub gorsze, mniej lub bardziej
znaczące, wywierające większy lub mniejszy wpływ na obraz
sztuki i na to, co przez sztukę rozumiemy16.
Instytucje — funkcjonujące w polu sztuki — są zatem źródłem pewnych norm, zasad i wytycznych, dotyczących swej szeroko rozumianej działalności kulturowej i artystycznej. Podkreślić należy, iż chodzi tu nie tylko o pewne
uregulowania i normy prawne, w postaci regulaminów, statutów czy innych formalnych aktów, określających funkcjonowanie samych tych instytucji, ale także — a może nawet
przede wszystkim — o pewne niepisane normy i zasady, wywołujące istotny wpływ na działania artystyczne oraz szerszą
przestrzeń symboliczną. Przestrzeń ta będzie przejawiać się
w społecznych oczekiwaniach co do sztuki, formułowanych
przez twórców i odbiorców oraz przez wszystkie osoby zaangażowane w funkcjonowanie instytucji. Będzie też wpływała
na sposób pojmowania funkcji tych instytucji oraz zakresu
ich społecznego zaangażowania i oddziaływania.
W tym właśnie obszarze, w sferze symbolicznej, dokonały się w ostatnich latach dość znaczące przewartościowania i zmiany. Związane były między innymi z intensywnym
rozwojem nowych mediów, stwarzającym szanse partycypacji społecznej na niespotykaną dotychczas skalę, z idącą
za tym radykalną demokratyzacją odbioru i tworzenia treści kultury, zmieniającymi się potrzebami i oczekiwaniami
społecznymi, ale też z postępującą komercjalizacją sektora
kultury. Wszystko to nie pozostało bez wpływu na tradycyjnie rozumianą instytucję sztuki/kultury i jej funkcjonowanie.
Interesującej i ważnej z punktu widzenia omawianego
tematu analizy przekształceń w zakresie sposobu funkcjonowania tego rodzaju instytucji dokonuje Piotr Piotrowski
w książce Muzeum krytyczne. Choć odnosi się ona, jak wskazuje sam tytuł, do instytucji muzeum, to ustalenia poczynione
przez autora wydają się być na tyle aktualne i uniwersalne, że
można odnieść je również do innych współczesnych instytucji
sztuki/kultury. Piotrowski wskazuje takie cechy tradycyjnie
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16.
G. Dziamski, Rynek sztuki. Analiza instytucjonalna, [w:] Granice kultury, red.
A. Gwóźdź, Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2010, s. 431.
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pojmowanej instytucji muzeum, jak między innymi pewnego
rodzaju skostniałość, przejawiająca się w niedostrzeganiu
potrzeby bieżącego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość społeczną, kulturową czy polityczną, a także powielanie określonych hierarchii społecznych oraz mechanizmów
społecznego wykluczania i „politycznej hegemonii establishmentu”17. Chodzi tu zatem, między innymi, o ukrywanie i swoiste „maskowanie” oddziałujących na nią czynników politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych, „ukrytych pod powierzchnią rzekomej apolityczności estetyki”18.
Z kolei, instytucja sztuki/kultury, która aktywnie reaguje na zmieniającą się sytuację społeczno-kulturową, określana jest przez Piotrowskiego mianem „krytycznej”. Oparte na
tym modelu muzeum krytyczne jest

zaangażowane w debatę publiczną muzeum — forum, podejmujące ważne, a często także kontrowersyjne problemy,
jakimi żyje dana społeczność, dotyczące zarówno jego historii, jak i współczesności. Muzeum krytyczne to instytucja
pracująca na rzecz demokracji opartej na sporze, ale także
instytucja autokrytyczna, rewidująca własną tradycję, mierząca się z własnym autorytetem oraz ukształtowanym przez
siebie kanonem historyczno-artystycznym19.

A zatem „nowa” i „krytyczna” instytucja sztuki/kultury będzie miała charakter otwarty i inkluzyjny, będzie zapraszała do aktywnego uczestnictwa i współtworzenia prezentowanych treści wszystkie grupy społeczne. Będzie to także
instytucja zaangażowana, aktywnie uczestnicząca w życiu
społecznym — instytucja, która komentuje otaczającą rzeczywistość i zachodzące w niej zmiany. Chodzi zatem o zaakcentowanie jej roli jako przestrzeni dialogu i dyskusji, konfrontowania rozmaitych punktów widzenia, jak również jako
miejsca osadzonego w konkretnej społeczności i wchodzącego z nią w interaktywną polemikę.
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17.
P. Piotrowski, Muzeum krytyczne,
Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa
2011, s. 14.
18.
Tamże.

19.
Tamże, s. 9. Warto również zwrócić
uwagę na fakt, iż zarządzanie instytucjami sztuki/kultury przechodzi
w ostatnich latach dość istotne zmiany. Jest to między innymi związane z faktem, że obok instytucji, które mają charakter publiczny, miejski
i zwykle podlegają lokalnym władzom
samorządowym, coraz częściej na
mapie kulturalnej pojawiają się instytucje reprezentujące trzeci sektor
(fundacje, stowarzyszenia), a także instytucje prywatne (galerie, teatry itd.).
Wydaje się jednak, że instytucje publiczne wciąż odgrywają w systemie
społeczno-kulturowym rolę szczególną. Są bowiem, właśnie jako podmioty publiczne, zobowiązane do realizacji zadań „społecznych”, co odróżnia
je od instytucji prywatnych, znacznie
częściej nakierowanych na generowanie zysków finansowych. Na ten temat
zob. także Kierunek kultura. W stronę
żywego uczestnictwa w kulturze, red.
W. Kłosowski, Warszawa 2011.
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SZTUKA I INSTYTUCJA W DZIAŁANIU,
CZYLI PRACOWNIA SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ
SPOŁECZNIE „REWIRY”
Jednym z przykładów działań instytucjonalnych, których celem jest wywołanie lub wspieranie określonej zmiany
społecznej, jest Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie
„Rewiry”, działająca przy Centrum Kultury w Lublinie. W katalogu podsumowującym pierwszy etap funkcjonowania tego
przedsięwzięcia jego autor, Szymon Pietrasiewicz, pisze:
„«Rewir» kojarzy się z zamknięciem, z izolacją pewnej przestrzeni. To szczególny obszar na tle innych, na tyle odrębny,
że blisko mu do przerodzenia się w enklawę. «Rewiry» to także miejsca pod szczególnym nadzorem czy wręcz «specjalnej
troski», troski wypaczonej, bo sprowadzającej się do tego, aby
nic niepożądanego się z nich nie wydostało”20. Celem projektu było zatem przekroczenie (niewidzialnego) muru czy może
raczej murów, usytuowanych w różnych dzielnicach Lublina.
Należy zaznaczyć, że chodzi tu o dzielnice „napiętnowane”,
zamieszkałe przez osoby i grupy społeczne, które z racji swojej przeszłości lub samego związku z „napiętnowanym” rejonem miasta, podlegają społecznemu wykluczeniu lub marginalizacji. Przełamywanie barier (mentalnych, symbolicznych,
społecznych) miało dokonać się dzięki interwencjom zaproszonych artystów, którzy mieli przygotować i zrealizować
odpowiednie dla danych miejsc akcje artystyczno-społeczne. Odpowiednie, to znaczy takie, które w najlepszy i najpełniejszy sposób odpowiedzą na potrzeby mieszkańców tych
miejsc, a także najbardziej efektywnie zainicjują pożądane
zmiany społeczne.
Idealny scenariusz zakładał więc, że realizujący swoje
działania artyści „wejdą” w kontekst przestrzenny i społeczny danego miejsca oraz skupią na się problemach, z którymi
najczęściej borykają się mieszkający tam ludzie. Chodziłoby
zatem o to, aby właściwe działania artystyczne nie sprowadzały się do jednorazowych, chwilowych akcji, ale zostały poprzedzone procesem długich i rzetelnych przygotowań, polegających na „zapoznaniu się” ze specyfiką danego miejsca
i faktycznymi problemami tych, którzy tam żyją.
Tu jednak rysują się trzy zasadnicze problemy, które
mogły ujawnić się podczas realizacji poszczególnych przedsięwzięć — i w niektórych przypadkach tak faktycznie się stało.
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20.
Sz. Pietrasiewicz, Wstęp, [w:] Rewiry.
Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, dz. cyt., s. 7.
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Po pierwsze, pojawia się kwestia doboru miejsc, w których
mają być realizowane tego typu projekty. Miały to być, przypomnijmy, miejsca mające tzw. złą opinię społeczną, okolice
najbardziej „problemowe”, „patologiczne”, „niebezpieczne”,
na przykład — ze względu na liczbę popełnianych wykroczeń
i przestępstw. Otóż, nasuwa się pytanie, czy działania oparte
na tego rodzaju założeniach nie prowadzą do ponownej stygmatyzacji danego miejsca — które i tak cieszy się nie najlepszą sławą w całym Lublinie — i mieszkających tam osób. Czy
nie dochodzi wówczas do powtórnego naznaczenia i symbolicznego wykluczenia danego rejonu jako niebezpiecznego
getta miejskiego?
Po drugie, okazało się, że nie każdy zaproszony do
projektu artysta mógł przebywać w Lublinie przez dłuższy
czas (kilka tygodni), przez co nie był w stanie w pełni zaangażować się w poznawanie specyfiki społecznej danego miejsca i problemów mieszkających tam osób. W efekcie, niektóre spośród zrealizowanych działań wydawały się nie do
końca spełniać ogólne założenia projektu i nie były w stanie
w pełni zainicjować długotrwałych, pozytywnych przeobrażeń społecznych.
Trzecie pytanie dotyczy charakteru i oceny zmiany
społecznej, jaką faktycznie wywołuje dany projekt. Czy każdą
reakcję społeczną na określone działanie artystyczne można
uznać za wartościową, czy należy brać pod uwagę — i oceniać jako udane — tylko te realizacje, które spotkały się z pozytywnym odbiorem mieszkańców? Problem ten był szczególnie widoczny przy realizacji działań Pawła Hajncla na ulicy
Wrońskiej — o których więcej za chwilę — a także podczas
akcji Lublin dla wszystkich21. Czy działania, które spotkały się
z ambiwalentnym lub zdecydowanie negatywnym odbiorem,
mogły inicjować określone zmiany społeczne? A może zamiast
przyczyniać się do rozwiązania palących problemów, jedynie
problemy te na nowo wydobyły i uwypukliły?
W 2012 roku w projekcie udział wzięli tacy artyści,
jak Grzegorz Drozd, Monsfur, Marcin Polak, Paweł Hajncel,
The Krasnals, Joanna Wowrzeczka, Artur Malewski, Dariusz
Paczkowski, Karol Rębisz, Dominik Szcześniak, Maciej Pałka,
Rafał Betlejewski, Krzysztof Bryła, Agnieszka Ziemiszewska,
Maria Jankowska, Ania Stojcev, Marcin Szuszkiewicz, Filip
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21.
Więcej o działaniu Dominika Szcześniaka i Macieja Pałki Lublin dla
wszystkich — zob. [online], http://
www.rewiry.lublin.pl/#tag=
Dominik%20Szcze%u015Bniak
&ver=2012 [dostęp: 20.05.2013].
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Paweł Hajncel
Chleba. Pracy. Igrzysk, Lublin, 2012
(fot. Mikołaj Majda)
Dzięki uprzejmości Pracowni Sztuki
Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”
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Ignatowicz, Cezary Hunkiewicz, Anna Bakiera, Sebastian
Mariusz Szymczak, Tomasz Maped Pizoń, Adam Marczuk,
Konrad Chyl, Kamil R. Filipowski, a także studenci animacji
kultury na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Realizowali oni działania między innymi w schronisku dla
nieletnich w Dominowie, lubelskim schronisku dla bezdomnych, na targu przy ulicy Ruskiej, na giełdzie rolno-spożywczej
w Elizówce, na ścianie jednej z kamienic przy ulicy Targowej,
a także w blokach socjalnych lub komunalnych, usytuowanych przy ulicach Grygowej i Lubartowskiej. Działaniom ar
tystycznym towarzyszyły badania socjologiczne: indywidualne
wywiady pogłębione, przeprowadzone (przed, w trakcie oraz
po zakończeniu działania) z mieszkańcami miejsc, w których
realizowane były projekty, a także obserwacja uczestnicząca, dokonywana podczas realizacji tychże projektów. Były
to zatem badania jakościowe, których wnioski odnoszą się
wyłącznie do osób/sytuacji/działań, biorących udział, poddanych oddziaływaniu lub wygenerowanych w ramach projektu22 .
Nie chciałabym w tym miejscu opisywać wszystkich
akcji, skupię się na wybranych — tych, które warte są, w moim
przekonaniu, przybliżenia ze względu na rodzaj i skalę swego
oddziaływania. Będą to: realizacja Joanny Wowrzeczki Jak
się uda. Jestem silna oraz mural Pawła Hajncla Chleba. Pracy.
Igrzysk. Zacznę od tego drugiego.

22.
Wszystkie raporty z przeprowadzonych badań znajdują się w katalogu
projektu — zob. Rewiry. Pracownia
sztuki zaangażowanej społecznie,
dz. cyt.

Projekt Hajncla realizowany był zasadniczo przy ulicy
Wrońskiej 5. Polegał na wykonaniu muralu-napisu o treści
„Chleba! Pracy! Igrzysk!” na ścianie jednego z tamtejszych
bloków socjalnych. W rzeczywistości, akcja ta objęła swoim
zasięgiem mieszkańców wszystkich czterech znajdujących
się tam bloków.
W tym miejscu warto zauważyć, że Lokalny Program
Rewitalizacji dla Miasta Lublin wskazuje na konieczność
nieustannych „działań różnych instytucji publicznych (policja, szkoły, pomoc społeczna), ograniczających zagrożenie patologiami społecznymi i jednocześnie tworzących
ofertę dostosowaną do potrzeb społeczności lokalnej, która będzie sprzyjać budowaniu pozytywnych relacji społecznych”23 . Jednak sytuacja mieszkańców ulicy Wrońskiej 5
z pewnością nie jest przykładem udanej realizacji tych założeń. Kilkudziesięcioletnie, stare, zaniedbane bloki, częsty
brak ciepłej wody i węzła sanitarnego w mieszkaniach, czy
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Lokalny Program Rewitalizacji dla
Miasta Lublin, maj 2005, s. 68.
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wspólna toaleta na piętrze powodują, że trudno nazwać to
miejsce „dobrym do życia”. Wiele do życzenia pozostawia
także estetyka otoczenia.
W badaniach przeprowadzonych w lipcu 2012 roku,
przed, w trakcie oraz po zakończeniu akcji Pawła Hajncla,
udział wzięło szesnaście osób: trzy osoby przed działaniem,
siedem osób w jego trakcie oraz sześć osób kilka dni po jego
zakończeniu.
Okoliczni mieszkańcy ocenili działanie Pawła Hajncla
bardzo ambiwaletnie. U części osób wywoływało ono odczucia pozytywne. W rozmowach zwracano uwagę na fakt, iż była
to forma rozrywki, atrakcji. Podkreślano, że dzięki wizycie artysty jest „ładniej”, „czyściej”. Równocześnie pojawiły się jednak głosy bardzo krytyczne. Część mieszkańców poczuła się
urażona, w pewnym sensie stygmatyzowana, z powodu wyboru ich ulicy na miejsce stworzenia muralu-napisu: „Chleba!
Pracy! Igrzysk!”. Można powiedzieć, że odebrali go jako zaakcentowanie ich niskiego statusu społecznego, podkreślenie
i jednocześnie wykorzystanie ich złej kondycji finansowej,
a także jako sugestię, że nie starają się zmienić swojej sytuacji,
pozostając na utrzymaniu państwa. Mural sprawił, że poczuli
się w pewnym sensie ośmieszeni, odrzuceni, jeszcze silniej odczuli swoje wykluczenie społeczne24. W opinii wielu badanych
osób, projekt artysty nie wpłynie znacząco na poprawę ich
sytuacji i raczej nie będzie początkiem długotrwałych zmian.
Pojawiały się jednak opinie pozytywne, podkreślające „estetyczne” walory pracy i jej pozytywny wpływ na otoczenie. Co
więcej, uznano, że może ona przyczynić się do tego, że lokalne władze zwrócą uwagę na problemy mieszkających w tym
rejonie osób i postarają się im zaradzić25.
Na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o efekty podejmowanych działań, usytuować można pracę Joanny Wowrzeczki
Jak się uda. Jestem silna oraz projekt Wniebowzięci Rafała
Betlejewskiego26. Warto — jak sądzę — skupić się na działaniu Wowrzeczki, było ono bowiem, w moim przekonaniu, najbardziej udaną akcją ze zrealizowanych w ramach Pracowni
Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”27.
Przy ulicy Grygowej znajduje się osiedle ośmiu bloków
socjalnych z niemal tysiącem mieszkańców. Artystka spotkała się z dwunastoma mieszkającymi tam kobietami, zebrała
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24.
Należy zaznać, iż mieszkańcy ulicy
Wrońskiej weszli w swojego rodzaju „dialog” z pracą i jej autorem. Gdy
mural powstawał, został częściowo
zamalowany „głosami polemicznymi” — ze względu na niecenzuralny
i dość wulgarny charakter nie będę
ich przytaczać.
25.
Wydaje się, iż jedną z przyczyn negatywnej recepcji działania Hajncla był
brak zrozumienia dla samego hasła
„Chleba! Pracy! Igrzysk!”. Mieszkańcy
odczytali je jako podkreślenie ich trudnej sytuacji bytowej, ale i bardziej dosłownie — jako rzekome domaganie
się wsparcia i pomocy. Trudno jednak
oczekiwać, żeby tego rodzaju jednorazowe działanie miało natychmiast
„odmienić” ich położenie, poprawić
w trwały sposób ich sytuację.
26.
Więcej na temat akcji Rafała Betlejewskiego zob. np. A. Ziętek, Lubartowska
odleciała w chmury, [w:] Rewiry. Pracownia sztuki zaangażowanej społecznie, dz. cyt., s. 122–131 oraz http://
www.rewiry.lublin.pl/#tag=Rafa%
u0142%20Betlejewski&ver=2012
[dostęp: 20.05.2013].
27.
Zob. także A. Ziętek, Ul. Grygowej wymazana gumką, [w:] Rewiry. Pracownia
sztuki zaangażowanej społecznie,
dz. cyt., s. 76–83.
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opowieści o ich życiu, a następnie zamieściła ich fragmenty
w specjalnie przygotowanym kalendarzu.
Badania jakościowe objęły sześć z dwunastu bezpośrednich uczestniczek projektu. Głównym wnioskiem nasuwającym się po zrealizowaniu badań na ulicy Grygowej jest
to, iż uczestniczące w nich mieszkanki podkreślały swoje
zadowolenie z udziału w przedsięwzięciu, określając je jako
„fajne”, „ciekawe”, a także uznając za formę rozrywki i sposób
na urozmaicenie codzienności (często pojawiało się określenie: „coś się dzieje” itp.). Uznały, że tego typu działania artystyczne są niezwykle ważne z trzech zasadniczych powodów.
Po pierwsze, mogą wpłynąć na zwiększenie zainteresowania
władz miasta losem mieszkańców ulicy Grygowej; po drugie, poprawiają wizerunek miejsca i mieszkających tu osób;
i wreszcie po trzecie, podnoszą poczucie własnej wartości
u uczestników, a przez to realnie wpływają na kształt rzeczywistości społecznej — stymulują ludzi do działania, dając
nadzieję na lepsze jutro. Bardzo często sugerowano więc, że
„kalendarz” Wowrzeczki może pełnić funkcję „terapeutyczną”.
Badane osoby wskazywały też, że przedsięwzięcie artystki przyczyniło się do swoistego „odczarowania” tego rejonu
miasta — pokazania, iż jest to taka sama dzielnica, jak wiele
innych w Lublinie. Wyrażano również nadzieje, że towarzyszące projektowi zainteresowanie mediów skłoni władze samorządowe do podjęcia działań, które rozwiązałyby główne
problemy okolicznych mieszkańców (między innymi brak
połączeń autobusowych z centrum miasta oraz fatalny stan
fasad bloków mieszkalnych).

WNIOSKI
Powyższe rozważania prowadzą do dwóch zasadniczych konstatacji. Po pierwsze, analizowane tu efekty działań artystycznych bądź instytucjonalnych nie zawsze mogą
i powinny być określane mianem „zmiany społecznej”. Przywoływana wcześniej Magdalena Ujma pisze:

Sztuka może mieć wiele różnych celów, trudno jednak spodziewać się po niej spektakularnych efektów. Jest czymś innym niż propagandową gazetką i ma wiele znaczeń, bardziej
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niż zmieniać całe społeczeństwo może raczej uwrażliwiać, poszerzać horyzonty pojedynczych osób. Poza tym, nie wydaje
mi się, żeby sztuka tradycyjna mogła oddziaływać na ludzi
do tego stopnia, żeby zmieniali cały swój światopogląd i postępowanie. I to gremialnie. Nie ta siła oddziaływania, nie te
oczekiwania wobec sztuki, nie to nastawienie artystów, nie
w tym systemie. Jak malarstwo, chociażby tak wyrafinowane
jak Sasnala, może powodować zmianę? Dla zmiany potrzeba sztuki działającej silniej, sprytniej, przy tym znajdującej
się nie tam, gdzie ludzie się jej spodziewają. Jednak przede
wszystkim, moim zdaniem, sztuka może tylko owe zmiany
wspierać, nie jest zaś ich głównym nośnikiem28.

28.
M. Ujma, Sztuka zaangażowana —
kilka myśli, co nie nowe..., dz. cyt.

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że działania
artystyczne — a także instytucje sztuki/kultury — mogą stawać się ważnymi czynnikami, wspierającymi przeobrażania
i zmiany społeczne. Dlaczego jednak zatrzymywać się w pół
drogi i uznawać, że nie mogą one także takich zmian inspirować, pobudzać, inicjować?
Wydaje się, że w rozważaniach nad zdolnością sztuki
i wspierających ją instytucji do generowania zmiany społecznej często używa się „dużego kwantyfikatora” i rozstrzyga
sprawę w kategoriach „wszystko albo nic”. Nie jest to właściwe
z uwagi na charakter i zakres „zmiany”29, do jakiej faktycznie
prowadzą działania wychodzące z pola sztuki. Być może, nie
są one w stanie od razu osiągnąć opcji maksymalistycznej, to
znaczy — wywołać radykalnych zmian całych grup, warstw,
klas lub systemów społecznych; często najważniejszym, ale
i jedynym ich skutkiem jest zwrócenie uwagi na określone
kwestie problemowe. Nie oznacza to jednak ich niepowodzenia. Każda zmiana zaczyna się na poziomie poszczególnych jednostek: ich światopoglądu, sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości, a także postaw, jakie reprezentują. Wbrew temu, co pisze Ujma, sztuka może być nośnikiem
zmiany społecznej. Może także — i to jest chyba jej najważniejsza rola — inicjować proces zmian zachodzących w poszczególnych jednostkach. Przekształcenie naszego sposobu działania zaczyna się bowiem na płaszczyźnie percepcji
i emocji, czyli tego, w jaki sposób postrzegamy otaczającą
rzeczywistość i zachodzące w niej procesy (tego, jak je uzasadniamy, jak definiujemy w nich swoją rolę i jak oceniamy
możliwość wpływania na nie) oraz tego, jak reagujemy na
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29.
Celowo biorę pojęcie „zmiany” w cudzysłów, chcę bowiem podkreślić jego
umowność w kontekście prób opisu efektów działalności artystycznej
i kulturalnej. „Zmiana” często bywa tu
określeniem przesadzonym, przeszacowującym jakość i skalę pojawiających się efektów.
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działające w niej siły. To, że nie w pełni zdajemy sobie sprawy
z tych oddziaływań, nie oznacza, że one nie istnieją i nie wywierają na nas wpływu. Istotne i skuteczne może być zarówno bezpośrednie oddziaływanie na świadomość, jak również
wpływanie na emocje i postawy świadków bądź uczestników
działania. Mowa tu raczej o performowaniu zmiany społecznej w rozumieniu Schechnera lub Wachowskiego, a nie zmianie systemu społecznego w rozumieniu Sztompki.
Po drugie, można stwierdzić, iż celem nowej, zaangażowanej instytucji sztuki/kultury jest nieustanne podważanie
i negowanie zastanych, skostniałych, archaicznych form działalności kulturalno-społecznej, zakorzenionych — mentalnie
i świadomościowo — w podziale na „oświeconych” twórców
i nadawców treści kulturowych oraz „potrzebujące oświecenia” masy. To także nieustanny dialog, zarówno z rzeczywistością społeczną i polityczną jak i regułami określającymi
rolę, jaką w tej rzeczywistości ma odgrywać sama instytucja.
Wydaje się zatem, iż nie może być ostatecznej, rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie o sposób działania tego rodzaju
instytucji. Funkcjonuje ona, nieustannie podważając i negocjując swoje relacje z przestrzenią fizyczną (pytanie o zakres, w jakim instytucja może przekraczać swe materialne
ramy i wkraczać ze swymi działaniami w obszary pozainstytucjonalne — ulice, parki, osiedla, place zabaw itd.) oraz
przestrzenią symboliczną (dialog z dominującym systemem
wartości, perforowanymi i propagowanymi normami i wzorami zachowań, podejmowanie ważkich pytań i problemów
społecznych). Biorąc pod uwagę fakt, iż instytucja sztuki/kultury nigdy nie istnieje „sama dla siebie”, w społecznej próżni, proces tworzenia i ustalania jej tożsamości ma charakter
permanentny — jest tak samo nieskończony, jak proces „konstruowania” i „uzgadniania” społeczeństwa. Chodzi zatem nie
tylko o wspomniane już „przystosowywanie się” instytucji do
potrzeb społecznych, ale także o intensyfikowanie partycypacji społecznej w kulturze i sztuce, rozwój mechanizmów
oddolnego zarządzania tymi sferami, włączanie się lokalnych
społeczności i potencjalnych odbiorców w proces ustalania
zakresu i form ich działania. Innymi słowy, chodzi o proces
demokratyzacji, która będzie oznaczała, co podkreśla Edwin
Bendyk, „uspołecznienie” kultury: „włączenie uczestników
i ich twórczą aktywizację”, nie zaś „stoczenie się w kierunku
kultury masowej, opartej na biernej konsumpcji telewizji i ludycznych festynów — igrzysk, które włodarze polskich miast
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i wsi z lubością fundują swojemu ludowi”30. Te konieczne, dokonujące się już zmiany, można by zatem określić mianem
zmian funkcjonalnych, „służących lepszemu przystosowaniu instytucji do zewnętrznego otoczenia”31.
Wydaje się, że dzisiejsza niepewna i niestabilna rzeczywistość stawia przed sztuką i szeroko rozumianymi instytucjami sztuki/kultury nowe ważne wyzwania, dotyczące pola ich
aktywności oraz zaangażowania społecznego. Odpowiedzią
na te wyzwania jest porzucenie działań autotelicznych, nieuwzględniających potrzeb społecznych i przyjęcie postawy
zaangażowanej, prospołecznej, aktywistycznej. Musi to być
aktywizm, który nie tylko zapraszającym gestem „otwiera”
przestrzenie instytucjonalne na partycypację społeczną, ale
przede wszystkim, dzięki szeroko rozumianym działaniom artystycznym, kulturalnym i społecznym, pracuje na rzecz społeczności lokalnej, jej potrzeb i oczekiwań.
Powyższe ustalenia pozwalają sformułować pewne postulaty co do zasad planowania projektów artystycznych i instytucjonalnych, które mają na celu oddziaływanie społeczne,
a także wskazać warunki, których spełnienie mogłoby znacząco zwiększyć szanse powodzenia tego rodzaju przedsięwzięć:

—— Pojawia się konieczność bezwarunkowego, głębokiego
i zaangażowanego „wejścia” w tkankę społeczną, której dotyczyć będą realizowane działania. Chodzi nie tylko o dokładne poznanie lokalnej społeczności, jej głównych problemów, potrzeb i spraw, jakimi żyje ona na co dzień, ale
także o rozpoznanie lokalnej przestrzeni — zbadanie specyfiki miejsca, „zakorzenienia” w nim jego mieszkańców
oraz dostrzeżenie wpływu, być może na pierwszy rzut oka
słabo widocznego, jaki wywiera ono na życie mieszkańców.
—— Niezwykle istotne wydaje się również potraktowanie
społeczności, której dotyczy przedsięwzięcie, jako równoprawnego i aktywnego partnera, nie zaś biernego i zewnętrznego widza. Nie chodzi zatem o działanie „dla”
określonej grupy odbiorców, ale raczej o współdziałanie „z” nią. Nie będzie tu więc miejsca na bezrefleksyjne
i arbitralne narzucanie określonej propozycji artystycznej, ale o jej świadome planowanie, uwzględniające potrzeby określonej społeczności lokalnej i wytworzonych
na danej przestrzeni niepowtarzalnych uwarunkowań;
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30.
E. Bendyk, Kultura, głupcze!, [w:] Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. zespół KP, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, Warszawa 2010,
s. 18. Na omawianą kwestię warto też
spojrzeć z punktu widzenia odbiorcy
działań kulturalnych i artystycznych.
Jako źródło wiedzy o tego rodzaju
perspektywie mogą posłużyć chociażby wyniki badań, jakie przeprowadzono w ramach projektu Student
w mieście: kultura i edukacja, realizowanego w 2013 roku przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
przy wsparciu finansowym Urzędu
Miasta Lublin. Były to badania ankietowe, przeprowadzone wśród studentów Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
a dotyczące między innymi uczestnictwa w kulturze i oczekiwań stawianych rozmaitym „instytucjom kultury”.
W jednym z pytań, dotyczących sposobu rozumienia i definiowania współczesnej instytucji kultury, respondenci zostali poproszeni o podanie przykładów znanych im instytucji kultury
w Lublinie. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiało się kino (zarówno to
umiejscowione na terenie miasteczka akademickiego, jak i lokalny mulitipleks) oraz studenckie centrum kultury, usytuowane nieopodal domów studenckich. Pozostałe, działające w mieście instytucje kultury — liczne galerie,
domy kultury itd. — wymieniane były
stosunkowo rzadko lub prawie wcale.
Pełny raport tych badań dostępny będzie w październiku 2013 roku na stronie projektu: http://studentwmiescie.
wordpress.com.
31.
G. Dziamski, Rynek sztuki. Analiza
instytucjonalna, dz. cyt., s. 432.
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o indywidualne podejście, o dostrzeżenie wyjątkowego
charakteru oraz specyfiki każdej społeczności.
—— W związku z tym, iż skuteczne oddziaływanie i zmiana
społeczna nie powstają w wyniku jednorazowych działań, konieczne jest również podjęcie bardziej systematycznej współpracy z lokalnymi społecznościami. Tylko
w ten sposób można osiągnąć trwalsze, długoterminowe rezultaty. Chodziłoby więc o wprowadzenie ciągłości,
minimalnej choćby powtarzalności, cykliczności działań
— różnorodnych, ale realizowanych w obrębie tej samej
społeczności. Stworzy to jej członkom możliwość pogłębionej, realnej partycypacji w przedsięwzięciach artystycznych i kulturalnych.

Zdaję sobie, oczywiście, sprawę, że realizacja tych
postulatów może — i zapewne często będzie — kolidować
z zasadami wyznaczającymi ramy i sposoby funkcjonowania
tradycyjnych instytucji sztuki/kultury. Możliwe jest również
pojawienie się zarzutu, wskazującego na związek sugerowanych postulatów z działalnością domów kultury, a więc niemieszczących się ściśle w zakresie zadań realizowanych, np.
przez galerię czy muzeum. Warto jednak pamiętać o tym, że
w dobie powszechnego dostępu do reprezentujących różny
poziom „treści kulturowych”, zamieszczanych w przestrzeni
medialnej, aktywny dialog z tymi, którzy są współuczestnikami i współtwórcami kultury, jak również wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom, są niezbędne nie tylko przy realizacji
postulatu sztuki/instytucji zaangażowanej, ale także przy inicjowaniu, opartej i zainspirowanej działaniami artystycznymi
(czy szerzej — kulturalnymi) efektywnej zmiany społecznej.
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Łukasz Białkowski — Stłuc niewidzialną szybę

Joanna Rajkowska
Wyjście, pracownicy Muzeum Narodowego
w Krakowie podczas spaceru i w trakcie spotkania
na Błoniach, kadry z filmu dokumentującego
wydarzenie, 2005
(fot. Dominik Kuryłek)
Dzięki uprzejmości autora fotografii
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Elżbieta Jabłońska
Spotkanie, jedno z dzieci biorących udział
w projekcie, Muzeum Narodowe
w Krakowie, 2006
(fot. Dominik Kuryłek)
Dzięki uprzejmości autora fotografii

S — 468

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

Dzięki uprzejmości Joanny Warszy

Gio Sumbadze
Kamikadze Loggia, pawilon Gruzji na
55. Międzynarodowym Biennale Sztuki
w Wenecji, 2013
(fot. Gio Sumbadze)
Dzięki uprzejmości Joanny Warszy
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Wywiad z Joanną Warszą — Konflikt i mediacja

Mapa kuratorska programu publicznego
Manifesta 10 w St Petersburgu — rysunek
Alevtina Kakhdize, 2014

Adam Ostolski — Sztuka jako polityka uprawiana innymi środkami
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Adam Ostolski — Sztuka jako polityka uprawiana innymi środkami

Karolina Breguła
Niech nas zobaczą, 2003
Dzięki uprzejmości artystki
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Adam Ostolski — Sztuka jako polityka uprawiana innymi środkami

Elżbieta Hołoweńko
Współuzależniona miłość, cykl obrazów
na betonie, 2007
(fot. Elżbieta Hołoweńko)
Dzięki uprzejmości artystki
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Roman Dziadkiewicz — Wolność — Równość — Miłość

Roman Dziadkiewicz
Studium błota, cz. II, CSW Znaki Czasu, Toruń, 2009
(fot. Roman Dziadkiewicz)
Dzięki uprzejmości artysty
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Roman Dziadkiewicz — Wolność — Równość — Miłość

Roman Dziadkiewicz
Warsztaty analitycznego leżenia, Muzeum Sztuki
w Łodzi, 2011
(fot. Roman Dziadkiewicz)
Dzięki uprzejmości artysty
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Joanna Erbel — Sztuka w przestrzeni publicznej a prawo do miasta
Plac Grzybowski w Warszawie, oddany do użytku po
rewitalizacji w październiku 2010 roku, stan z 2013 roku
(fot. Joanna Erbel)
Dzięki uprzejmości autorki fotografii
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Joanna Rajkowska
Dotleniacz, Plac Grzybowski w Warszawie, 2007
(fot. Konrad Pustoła)
Dzięki uprzejmości artystki
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Joanna Erbel — Sztuka w przestrzeni publicznej a prawo do miasta
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KNOT, Tymczasowy Kolektyw Kuratorski w składzie:
Markus Bader (raumlabor berlin), Oliver Baurhenn
(DISK/CTM), Kuba Szreder (kurator niezależny) oraz
Raluca Voinea (E-cart.ro), Kopa Cwila, Warszawa-Ursynów, 2010
(fot. Joanna Erbel)
Dzięki uprzejmości autorki fotografii
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Joanna Erbel — Sztuka w przestrzeni publicznej a prawo do miasta

KNOT, Tymczasowy Kolektyw Kuratorski w składzie:
Markus Bader (raumlabor berlin), Oliver Baurhenn
(DISK/CTM), Kuba Szreder (kurator niezależny) oraz
Raluca Voinea (E-cart.ro), Pałacyk Konopackiego,
Warszawa-Praga Północ, 2010
(fot. Joanna Erbel)
Dzięki uprzejmości autorki fotografii
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Wywiad z Marcinem Polakiem — Trudne miasto

Marcin Polak
Przesunięcie, Łódź, 2006
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii
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Wywiad z Marcinem Polakiem — Trudne miasto

Wystawa Zawód artysty, Galeria Wschodnia,
Łódź, 2011
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii
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Marcin Polak & Teatr Chorea
Kilkanaście osób – kilkanaście historii, działanie na terenie
Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata
Alberta w Lublinie, w ramach projektu Pracownia Sztuki
Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”, 2012
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii
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Agnieszka Chojnacka
Im bliżej tym dalej, w ramach projektu MPK —
Międzyludzka Przestrzeń Komunikacji, 2010
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii
Wywiad z Marcinem Polakiem — Trudne miasto
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Warsztaty plastyczne z Jerzym Grzegorskim, przeprowadzone na terenie Świetlicy
Środowiskowej przy ul. Ogrodowej w Łodzi,
w ramach projektu Lipowa odNowa, 2009
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii
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Wywiad z Marcinem Polakiem — Trudne miasto

Sąsiedzi, projekt zrealizowany wspólnie z Muzeum
Sztuki w Łodzi w ramach akcji ms3 Re:akcja, 2009
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii

Warsztaty street artu z grupą Massmix,
w ramach projektu Lipowa ReAktywacja, 2010
(fot. Marcin Polak)
Dzięki uprzejmości autora fotografii
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Jakub Stępień

Aleksandra Jach — Ekologie w praktyce

Projekt logotypu Ekologii Miejskich, 2011
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

Skwerek przy ul. Wólczańskiej 6 w Łodzi, 2011
(fot. Zuzanna Brzozowska)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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Aleksandra Jach — Ekologie w praktyce

Jakub Stępień
Ulotka Ekologii Miejskich, 2011
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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Nagrywanie dźwięków Starego Polesia w Łodzi
przez Alicję Rogalską i Martina Clarke’a,
w ramach programu Ekologie Miejskie, 2012
(fot. Zuzanna Brzozowska)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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Aleksandra Jach — Ekologie w praktyce

Alicja Rogalska, Martin Clarke
Fasada, rzeźba umieszczona na byłym
boisku ŁKS w Łodzi, w ramach programu
Ekologie Miejskie, 2012
(fot. Maciej Cholewiński)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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Justyna Orłowska
Oczyszczenie, performance, Poznań, 2013
(wideo: KontrPlan, montaż: Justyna Orłowska)
Dzięki uprzejmości artystki
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Wywiad z Rafałem Jakubowiczem — Szkoła aktywizmu

Julia Popławska
Bo jak się mocno czegoś chce, wideo, 2013
Dzięki uprzejmości artystki
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Anna Raczynski
Coś fajnego/Something great, wideo, 2009
Dzięki uprzejmości artystki
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Wywiad z Rafałem Jakubowiczem — Szkoła aktywizmu

Anna Raczynski & Michalina Mistrzak
66 km od największego Jezusa na świecie, wideo, 2013
Dzięki uprzejmości artystek
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Zbigniew Oksiuta
Forma 090704 po wyschnięciu (na zdjęciu widoczne
inwaginacje i deformacje przestrzenne), Twist, Niemcy 2006
(fot. Hans Wilhelm Acquistapace)
© Zbigniew Oksiuta & Bild-Kunst Bonn
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Zbigniew Oksiuta — Praca 1:1

Zbigniew Oksiuta
Isopycnic Systems, technologia ciekłego szalunku.
Kształtowanie formy polimerycznej, pływającej pod wodą.
Wideo: Mesogloea, 2003. Film nakręcono w basenie
o pławności neutralnej, służącym do treningu kosmonautów,
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Kolonia
(fot. Uwe Lierman)
© Zbigniew Oksiuta & Bild-Kunst Bonn
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Zbigniew Oksiuta
Spatium Gelatum Laboratorium. Obiekt wykonany z prefabrykowanych płyt szalunkowych. Video space. Długość 20 m,
szerokość 3,3 m, wysokość 6 m. Plan 03 Forum Współczesnej
Architektury, Kolonia 2003, Niemcy. Sponsor: Deutsche
Doka, Bonn
(fot. Victor Dahmen)
© Zbigniew Oksiuta & Bild-Kunst Bonn
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Zbigniew Oksiuta — Praca 1:1

Neha Mevada
Anielskie włosy, rysunki 3D. Materiał: cukier. Studio Zbigniew
Oksiuta, Rensselaer Architecture, Rensselaer Polytechnic
Institute, Troy, USA, 2013
Dzięki uprzejmości Zbigniewa Oksiuty
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Zbigniew Oksiuta
Kosmiczny Ogród, 2007. Klinostat 3D przyrząd do symulacji mikrograwitacji i badania wrażliwości roślin na działanie
przyciągania ziemskiego (geotropizm)
Wymiary przyrządu: 90 � 90 � 90 cm, średnica bioreaktora:
30 cm
Instalacja wideo: Jens Hauslage, Instytut Fizjologii Molekularnej
i Fizjologii Roślin IMBIO, Oddział Biologii Grawitacyjnej, Uniwersytet w Bonn
Bioreaktor: Leo Leson, Ronald Zuerner, Warsztat Mechaniki
Precyzyjnej Instytutu Botaniki, Uniwersytet w Kolonii
Pęcherz polimeryczny i kultury roślinne: dr Björn Podola, Instytut
Botaniki, Uniwersytet w Kolonii; prof. dr Hans-Henning Steinbiß, Instytut Hodowli Roślin Maxa Plancka, Kolonia; dr Izabela
Święcicka, Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
© Zbigniew Oksiuta & Bild-Kunst Bonn
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Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

Akcja Rynek neoplastyczny w Szczekocinach,
zorganizowana przez Dział Edukacji Muzeum Sztuki
w Łodzi, 2011
(fot. Agnieszka Wojciechowska-Sej)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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Wystawa Heal the World, w ramach projektu
Wikizeum, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2011
(fot. Marcin Stępień)
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Występ grupy tanecznej Dzikie pnącza na
skwerku przy ul. Wólczańskiej 6 w Łodzi,
w ramach programu Ekologie Miejskie, 2011
(fot. Anna Taraska-Pietrzak)

Małgorzata Ludwisiak — Skuteczność jest gdzie indziej. Od konfliktu do afektywnej wspólnoty

Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

Akcja sadzenia dębu w Parku Staromiejskim
w Łodzi, w ramach projektu Wikizeum, 2011
(fot. Anna Taraska-Pietrzak)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi

Daniel Koniuszy, Łukasz Ogórek
Oddźwięk, interaktywna instalacja w ramach
programu Ekologii Miejskich, Łódź, 2012
(fot. Anna Taraska-Pietrzak)
Archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
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Sąsiedzi sadzą – akcja wspólnego sadzenia roślin
i zagospodarowywania skwerku przy ul. Wólczańskiej 6
w Łodzi, w ramach programu Ekologie Miejskie, 2011
(fot. Dawid Koniecki)

Aneta Rostkowska — Instytucjonalne ramowanie aktywizmu
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Zdjęcie promujące projekt Cecylii Malik 6 rzek. Instrukcja
podróży. Projekt obejmował konferencję na temat rzek,
performance Wodna Masa Krytyczna oraz pokaz filmów
z serii 6 rzek, Kraków, 2012
(fot. Piotr Dziurdzia)
Dzięki uprzejmości Bunkra Sztuki

S — 508

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

Cecylia Malik
Warkocze Białki, finał nad Białką, 2013
(fot. Tomasz Wiech)
Dzięki uprzejmości Bunkra Sztuki

Aneta Rostkowska — Instytucjonalne ramowanie aktywizmu

Cecylia Malik
Warkocze Białki, plecenie warkoczy w Bunkrze
Sztuki, Kraków, 2013
(fot. Cecylia Malik)
Dzięki uprzejmości Bunkra Sztuki
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Agnieszka Ziętek — Krytyczne, zaangażowane, otwarte? Działania artystyczne i instytucje sztuki wobec otoczenia społecznego

Joanna Wowrzeczka
Jak się uda. Jestem silna, kalendarz na rok 2013,
Lublin 2012–2013
Dzięki uprzejmości artystki
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Rafał Betlejewski
Wniebowzięci z Lubartowskiej, Lublin, 2012
(fot. Mikołaj Majda)
Dzięki uprzejmości Pracowni Sztuki
Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”
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Posłowie

Napięcia, negocjacje,
przechwyty i odzyski
Sztuka jako polityka
redystrybucji
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ZWROT NA ZEWNĄTRZ

01.
Wywiad powstał z okazji projektu 83
kelnerów i pomocnik, przygotowywanego w tamtym okresie przez artystkę
dla łódzkiego Atlasa Sztuki — zob. Zależy mi na znalezieniu małej szczeliny,
która powoduje chwilowy zwrot akcji,
wprowadza zamęt, a czasem zadziwia.
Z Elżbietą Jabłońską rozmawia Tomasz Załuski, [w:] Elżbieta Jabłońska.
83 kelnerów i pomocnik, katalog wystawy w łódzkim Atlasie Sztuki, opublikowany jako wkładka do magazynu „Arteon” 2006, nr 4 (72), bez numeracji stron. Wszystkie dalsze cytaty
z rozmowy przywołuję za tym źródłem.
(Wywiad jest też dostępny w wersji
elektronicznej — zob. [online], http://
www.atlassztuki.pl/pdf/jablonska3.pdf
[dostęp: 15.01.2014]).

Zacznę od krótkiej retrospekcji. Na początku 2006 roku przeprowadziłem wywiad z Elżbietą Jabłońską01. W jednym z pytań
poruszyłem temat relacji między artystycznymi i społecznymi
aspektami jej działań — stwierdziłem, że w jej pracach z tamtego okresu często pojawiała się „figura pomagania innym,
szczególnie tym, którzy mają problemy społeczne”, ale przypomniałem też, że realizując tego rodzaju akcje, Jabłońska
zaznaczała ich artystyczny charakter i podkreślała, że nie jest
„społecznicą”. Użyte przeze mnie określenie spotkało się ze
zdziwieniem ze strony artystki, wzbudziło też pewną irytację:
„«Figura pomagania!?» A to dopiero! Jeszcze nikt tego tak nie
nazwał”. Jabłońska podważyła zasadność mówienia o „figurze” w odniesieniu do działań, które mają charakter realny:
„Pomaganie to po prostu pomaganie”. Chwilę później sama
tę „prostą”, bezpośrednią realność jednak zakwestionowała,
mówiąc, że większość jej „pomocowych” działań „z takich czy
innych względów pozostaje w obszarze sztuki, a ich zasięg
jest znacznie ograniczony i trudno mówić wówczas o jakiejś
czystej formie pracy społecznej. Zresztą nie zależy mi na takiej formie działania”. W dalszej wymianie zdań oboje precyzowaliśmy swoje stanowiska:

T.Z.: Przyznaję, że określenie pomagania słowem „figura” nie jest może najszczęśliwsze. To, że jednak mi się narzuciło, wynika chyba z przekonania, że w momencie gdy
jakaś aktywność zaczerpnięta ze zwykłego życia zostaje
przeniesiona w kontekst artystyczny, traci swą zwykłą
tożsamość i przestaje być „po prostu” tym, czym jest lub
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wydaje się być w życiu codziennym. Tak też pomaganie
w sztuce, poprzez sztukę lub jako sztuka przestaje być
chyba zwykłym „po prostu” pomaganiem. Zmiana, jakiej
ulega zwykła codzienna czynność, stając się sztuką, może
być zarówno „na plus” jak i „na minus” — wszystko zależy
od punktu widzenia. Weźmy Twoje własne doświadczenia:
punktem wyjścia dla zrealizowanej przez Ciebie w 2003
roku [na zaproszenie łódzkiej Galerii Manhattan — T.Z.]
znakomitej akcji Pomaganie było naklejone na rynnie ogłoszenie pewnej kobiety poszukującej pracy. Spróbowałaś
ją odszukać, a gdy to się nie udało, znalazłaś inną kobietę w podobnej sytuacji materialnej. Dałaś jej pracę, polegającą na wyhaftowaniu srebrną nitką na białym materiale treści wspomnianego ogłoszenia za sumę 500 zł
(tyle wynosiło Twoje honorarium autorskie). Wiem, że
nie poznałaś tej kobiety i nie uczestniczyłaś w otwarciu
wystawy, gdyż — jak stwierdziłaś — nie chciałaś przy tej
okazji „przeforsowywać jakiejś swojej sprawy”. Potem
jednak efekt całej tej akcji został pokazany w Zachęcie
na konkursowej wystawie Spojrzenia, którą zresztą wygrałaś. To może prowadzić do wniosku, że akcja ta przyczyniła się jednak do wsparcia Twojej własnej „sprawy”,
do „promocji” Twojej własnej działalności artystycznej
(choć z wygranej sfinansowałaś z kolei zapłatę dla bezdomnych, składających z papieru tulipany). Czy nie jest
tak, że — niezależnie czy się tego chce, czy nie — zawsze
wtedy, gdy nawet najzwyklejsze, najbardziej codzienne
działanie jest wykonywane w kontekście sztuki, „forsowane” są pewne „sprawy” artystyczne? A czasem są one
forsowane tak mocno, że ograniczeniu lub zniwelowaniu
ulega normalna, codzienna efektywność tego działania?
E.J.: Oczywiście, masz rację, mówiąc, że wszelkie gesty, czynności, działania nabierają innego charakteru w momencie
„wprowadzenia” ich w kontekst sztuki. Mam jednak nadzieję, że coś ciekawego wydarza się wtedy również po tej drugiej stronie, czyli po stronie sztuki. Poprzez wybranie jakiejś
zwykłej, codziennej czynności i przeniesienie jej w inny, obcy
obszar, z jednej strony podkreślamy jej istotę, z drugiej zaś
nadajemy inny charakter owemu obszarowi lub poszerzamy
sposób jego rozumienia i postrzegania.
T.Z.: Czy można mówić o jakiejś „efektywności” sztuki
w pomaganiu ludziom? Na czym ona miałaby polegać?
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E.J.: Efektywność w kontekście sztuki jest nie do zdefiniowania, zresztą sama próba jej definiowania jest chyba niepotrzebna. […] Sztuka dotyka aktualnie tak wielu problemów —
jednym z nich może być pomaganie odczytywane jako rodzaj
działalności społecznej. Dla mnie ważniejsze jest wskazanie
problemu, stworzenie sytuacji potencjalnej możliwości niż
końcowy efekt tych działań.

W wypowiedzi artystki kluczowe jest stwierdzenie, że
wprowadzenie w obszar sztuki zwykłych czynności z życia
codziennego, takich jak pomaganie innym ludziom, ma zasadniczo na celu przemianę samej sztuki, poszerzenie sposobu jej rozumienia i postrzegania. Wszystko wskazuje na
to, że znajdujemy się tu wciąż w sferze dyskursu „sztuki jako
definicji sztuki”. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy, że wydarzeniem, wraz z którym rodzi się ten dyskurs, będzie konceptualizm i słynne dictum Josepha Kosutha „sztuka jest definicją sztuki”, wcześniejsze ready made Marcela Duchampa
lub symboliczna autonomizacja pola produkcji artystycznej
na przełomie XVIII i XIX wieku, czy też uznamy, że sztuka zawsze „podskórnie” miała na celu redefniowanie i przekształcanie siebie — pozostajemy w obrębie funkcjonowania mechanizmu, zgodnie z którym sztuka anektuje rzeczywistość
tylko po to, aby móc się wciąż na nowo definiować, poszerzać
swój obszar i swoje pojęcie. Można by też powiedzieć, że sztukę cechuje pewien „narcyzm”, za sprawą którego wkracza
ona we wciąż nowe sfery rzeczywistości po to, by się w nich
„przejrzeć” i móc się na nowo poznawać, generować wiedzę
o sobie — a tym samym generować dla siebie kapitał symboliczny i utwierdzać swą pozycję kulturową. Chodzi tu, jeśli
można zaryzykować takie określenie, o „narcyzm strukturalny”, niezależny od faktycznego altruizmu i empatii poszczególnych artystów i artystek — takich jak na przykład Elżbieta
Jabłońska. Działania, o jakich mowa, mogą więc zasadniczo
cechować się efektywnością artystyczną. Czy natomiast
mogą mieć jakąś efektywność społeczną? Choć Jabłońska
neguje potrzebę jej określania, to daje w tym zakresie dwie
wskazówki. Po pierwsze, zauważa, że przeniesienie czynności z życia codziennego w kontekst sztuki podkreśla istotę tej
czynności — skłonny jestem interpretować to tak, że realna
czynność staje się wówczas aktem symbolicznym, „figurą”
czy „alegorią” samej siebie, niekoniecznie zresztą tracąc przy
tym całą swą normalną efektywność. Po drugie, Jabłońska
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wspomina o tym, iż w jej działaniach chodzi o stworzenie pewnej „potencjalnej możliwości” — co z kolei rozumiem jako próbę tworzenia pewnych modeli postępowania, które dałoby
się ewentualnie przenieść na grunt społeczny. Do tej sprawy
powrócę dalej w tekście.
Rozmawiając z Jabłońską, używałem pojęcia „efektywności”, nie zaś „skuteczności”. To drugie nie było wówczas jeszcze monetą obiegową w polskim dyskursie o sztuce.
Manifest Artura Żmijewskiego Stosowane sztuki społeczne,
czyli tekst, który je spopularyzował, a jednocześnie symbolicznie zawłaszczył i nadał mu problematyczną pod wieloma
względami wykładnię, ukazał się nieco później, pod koniec
2007 roku 02 . Nie do niego będę się tutaj jednak odnosił 03 .
O wiele ciekawszy w kontekście podejmowanej przeze mnie
problematyki jest wywiad, jaki Żmijewski, Paweł Althamer
i Igor Stokfiszewski przeprowadzili z edukatorem i animatorem kultury Marcinem Śliwą04.
Śliwa krytykuje w nim to, co nazywa „kulturą fasadową”,
opartą na przywilejach i dominacji jednych grup, i wykluczeniu
innych, a co więcej — mającą na celu reprodukowanie samej
siebie, nie zaś rozwój społeczny i poprawę jakości relacji międzyludzkich. Podkreśla też, że edukację i animację kulturową
w Polsce wciąż określa schemat „niesienia kaganka oświaty
dla ludu”, gdy tymczasem chodzi o to, aby angażować lokalne społeczności i z nimi pracować, „zrobić coś razem z tym
ludem, a nie dla niego”05. Wspomina nawet o modelu „domu
kultury jako rzeźby społecznej”, „organicznym tworze, bazującym na potrzebach lokalnej społeczności”06. Nie ukrywa
jednak, że jego celem jest wyrabianie w członkach tej społeczności nowych wzorców i nawyków kulturowych. Dlatego
odrzuca „neutralność”, „polityczną poprawność”, „nadmierną
etyczność” niektórych „przesłodzonych” i „przewidywalnych”
działań edukacyjno-animacyjnych. Mówi o konieczności „orania umysłów” i „szarpania ludziom cugli”, a zatem — uznaje
nieuchronność elementu przemocy, jaka wiąże się z działaniami mającymi na celu „rzeźbienie” społeczności07. Zapytany
przez Żmijewskiego o to, jak na tym tle należy rozpatrywać
sztukę współczesną — czy również jest ona przykładem „kultury fasadowej”, odpowiada:
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02.
A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007,
nr 11/12, s. 14–24.
03.
Manifest Żmijewskiego analizowałem
w innym miejscu — zob. T. Załuski,
Jaką wiedzę mogą przynieść sztuki
wizualne?, „Kresy” 2007, nr 3 (71),
s. 202–210.
04.
Posłaniec, który nas budzi. Z Marcinem Śliwą, edukatorem kulturalnym,
koordynatorem programu Kierunek
kultura, rozmawiają: Paweł Althamer,
Igor Stokfiszewski, Artur Żmijewski,
[w:] Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. W.
Kłosowski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa 2011, s. 17–29.
Za zwrócenie mojej uwagi na ten tekst
dziękuję Marcie Madejskiej.
05.
Tamże, s. 18.
06.
Tamże.

07.
Tamże, s. 23.
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I tak, i nie. Z jednej strony wyznaczacie kierunki myślenia,
jesteście w stanie przeorać czyjś umysł. Jeśli akurat traficie na potencjał. W tym sensie jesteście autentyczni. Sama
materia sztuki nie jest wam obojętna. Ale czy szukacie świadomie tego potencjału? Jeśli piszecie jakiś tekst czy statement, to myślicie w pierwszym rzędzie o reakcji art worldu,
to ona wzbudza w was prawdziwe drżenie, to wyobrażenie:
jak „oni” to czytają, oglądają. To oni są faktycznie adresatami waszych statementów, również tego wywiadu. Sądzę, że
jest on ci potrzebny do rozgrywki utrwalającej twoją pozycję
wewnątrz waszego środowiska. Danie mi głosu ma być w istocie twoim głosem, ty chcesz pouczyć swoich kolegów moimi
ustami. W zasadzie — to ja mógłbym cię poprosić o samokrytykę, o pokalanie własnego gniazda. I się pod tym podpisać. Ale ty wolisz kontrolowaną krytykę sformułowaną przez
naturszczyka wpuszczonego na salony. To będzie szlachetne
pochylenie się, pokazanie, że Żmijewski nie tylko mówi o robieniu, ale realnie robi, dostrzega doły, Polskę B. Wszystko
znane, zgrane, gombrowiczowskie, arystokratyczne wpuszczenie świeżej krwi do zamkniętego obiegu. Ale o.k., mając
na względzie wspólne cele i sojusze, wchodzę w to.
Ale do rzeczy. Czy jesteście w stanie jako środowisko otoczyć
opieką i trwałym wsparciem zrodzony „z was” potencjał? Bo
ci przeorani działaniami sztuki często potrzebują później
w realnym działaniu ochronnego parasola przedstawicieli
elit, potrzebują wsparcia ze strony establishmentu sztuki. Wy
sami ochoczo korzystacie z parasola ochronnego przynależnego artystom, pomazańcom bożym, będąc artystami krytycznymi wobec społeczeństwa czy polityki. To sprzeczność,
ale utrzymywanie tego stanu rzeczy zapewnia wam bezpieczeństwo i służy utrwalaniu waszej pozycji. Przywdziewacie
społecznikowskie szaty, ale nie wiem, czy realna zmiana na
dole was obchodzi. Na pewno lubicie w cieplarnianych warunkach dowartościować się wizją zmiany. Kiedy my wchodzimy w społeczność, by ją zmienić za pomocą sztuki, interesuje nas przede wszystkim ta właśnie społeczność. Chcemy
mieć trwałe, mierzalne rezultaty, widoczne zmiany. Interesuje
nas stan, w jakim zostawimy tych „obudzonych” przez nas
z letargu ludzi, interesują nas ich dalsze losy. Wy używacie
społeczności jako paliwa dla sztuki, a my sztuki jako paliwa
dla społeczności. To fundamentalna różnica, fundamentalnie inna odpowiedzialność”08.

08.
Tamże, s. 21–22.
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Śliwa rozpoznaje zasadniczo „wsobny”, hermetyczny,
elitarystyczny i „narcystyczny” charakter sztuki, wykorzystującej społeczność jako „paliwo” do własnej reprodukcji.
Oskarża też artystów o to, że nie biorą odpowiedzialności
za skutki swoich działań, przez co nie są w stanie dokonać
realnej, trwałej zmiany społecznej. Jednocześnie — wnikliwie dostrzega zawłaszczenie i instrumentalizację, jakim sam
podlega. Jest bowiem świadomy tego, że sytuacja, w której
uczestniczy, stanowi doskonałą egzemplifikację jego słów:
wywiad, którego udziela, stanie się „paliwem” dla samoreprodukcji sztuki, gdyż Żmijewski będzie wykorzystywał ostrą
krytykę sztuki współczesnej, formułowaną przez „posłańca
z zewnątrz”, do tego, aby powiększyć swój kapitał symboliczny i utrwalić własną pozycję w świecie sztuki.
Sztuka instrumentalizuje i eksploatuje społeczność
dla własnych celów, ale robiąc to, generuje pewną wartość
dodatkową, która wedle Śliwy może być przechwycona lub
przejęta przez aktywistów i użyta już nie w służbie sztuki, lecz
samej społeczności. Chodzi o tworzenie nowego języka, nowych form działania, o projektowanie narzędzi, które mogą
posłużyć „przeoraniu umysłów”, krytycznemu przekonfigurowaniu ustalonych konwencji i nawyków społeczno-kulturowych. Edukacja i animacja kulturalno-społeczna mogłyby
stosować nowe transformacyjne narzędzia, jakie wynajduje
sztuka, a w zamian oferowałyby jej sposoby realnej współpracy z lokalnymi społecznościami i możliwość dokonania
w nich trwałych zmian. Zdaniem Śliwy, na płaszczyźnie tak
pojętej wymiany może dojść do sojuszu między polami, które do tej pory pozostawały w pełnej napięcia, niemal antagonistycznej relacji.
Wizja świata sztuki, jaką prezentuje Śliwa, jest pod
pewnymi względami zasadna. Nie jest to obraz pozbawiony
uproszczeń (z jednej strony — można bowiem dostrzec wiele przykładów zawiązywania się i poszerzania sojuszu sztuki
z aktywizmem kulturowo-społecznym, z drugiej strony — świat
sztuki nie jest jednolity, ale ma własne elity, hierarchie i wykluczenia), sądzę jednak, że trafnie ukazuje „wsobny”, „narcystyczny”09, samoreprodukcyjny aspekt sztuki angażującej
w inne sfery rzeczywistości. Ten aspekt musi być brany pod
uwagę we wszelkich analizach sztuki, która „zwraca się na
zewnątrz” — niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze
zwrotem kulturowym, edukacyjnym, etycznym, społecznym,
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09.
W innych stwierdzeniach, zawartych
w omawianym wywiadzie, Śliwa sam
popada w nieco „narcystyczny” ton,
idealizując i heroizując z kolei postać
aktywisty — edukatora i animatora:
można odnieść wrażenie, że taki aktywista zawsze cechuje się ultraspołeczną postawą, jego interwencje w lokalnych społecznościach nie borykają się
z własnymi aporiami i nie napotykają
na przeszkody zewnętrzne, których
nie można by pokonać, a dzięki temu
są nadzwyczajnie skuteczne i z powodzeniem zastępują edukacyjne oraz
kulturowo-społeczne rozwiązania systemowe — zob. tamże, s. 23.
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politycznym czy jeszcze innym. Musimy rozwijać krytyczną
świadomość form zawłaszczania i instrumentalizacji, jakim
elementy życia społecznego podlegają w praktykach artystycznych, stając się „paliwem” dla generowania kapitału
symbolicznego i ekonomicznego dla świata sztuki, a także
utrwalania budujących go dystynkcji estetycznych, kulturowych i ekonomiczno-klasowych. Prowadząc zasadną krytykę tych zjawisk, nie możemy jednak zapominać, że mają one
charakter strukturalny i nie da się ich do końca uniknąć. Nie
dotyczy to jedynie sztuki: we wszelkim zwrocie na zewnątrz,
we wszelkim działaniu skierowanym ku innemu pojawia się
nieuchronnie element zawłaszczenia inności.

10.
Skutki społeczne może generować, na
przykład, sam status i aura kulturowa
danego obiektu jako przykładu sztuki
współczesnej. Warto odnotować też
ogólną zależność, polegającą na tym,
że artyści i artystki, które realizują projekty artystyczno-społeczne z lokalnymi społecznościami i dzięki temu
powiększają swój kapitał symboliczny
oraz umacniają swoją pozycję w polu
sztuki, zyskują jednocześnie możliwość podejmowania szerszych działań na rzecz tych społeczności. Ocena
ich działań zależy od tego, czy i w jaki
sposób możliwość tę wykorzystują.

Istnieje ciągłe napięcie pomiędzy tymi dwoma aspektami, dwiema tendencjami czy też energiami, ale jednocześnie
są one ze sobą powiązane — łączy je swego rodzaju „ekonomiczna” wymiana. Kluczowe i strategiczne znaczenie ma fakt,
że mogą one wchodzić ze sobą w zmienne relacje, mogą występować w różnym wzajemnym nasileniu, w różnej proporcji. W konkretnej praktyce artystyczno-społecznej aspekt
samoredefinicji i samoreprodukcji sztuki może zostać zminimalizowany na korzyść zwrotu na zewnątrz, na przykład —
zaangażowania w pracę ze społecznością i dla społeczności.
Nie zawsze musi być zresztą tak, że jeden aspekt będzie odwrotnie proporcjonalny do drugiego — możliwe są praktyki
generujące autonomiczne wartości artystyczne, które, jako
takie, będą też skutkowały społecznie10. Nie doprowadzi to
jednak do zaniku ich wzajemnego napięcia. Może ono być jedynie wciąż na nowo negocjowane i rozstrzygane w konkretnych sytuacjach i działaniach.

SZTUKA W DEMOKRACJI: WOLNOŚĆ,
RÓWNOŚĆ, SAMOODPORNOŚĆ
Napięcie to odsyła do ogólniejszej matrycy generatywnej. Jest nią demokracja — a ściślej, główne wartości
demokratyczne. W analizie warunków możliwości działań
artystycznych, które włączają się w różne sfery życia zbiorowego, trzeba zatem uwzględnić pytanie o relację między
sztuką i demokracją.
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Jako punkt wyjścia obierzmy książkę Caroline Levine
Od prowokacji do demokracji. Czyli o tym, dlaczego potrzebna jest nam sztuka. Autorka zastanawia się nad tym, jaka jest
„właściwa rola sztuki w społeczeństwie demokratycznym”11,
a odpowiedź, jaką proponuje, można streścić następująco:
sztuka ma wspomagać demokrację i działać na jej rzecz, broniąc jej przed nią samą — broniąc demokracji przed demokracją. Jak należy to rozumieć?
Powodem, dla którego demokracja jest w stanie przypuścić atak na siebie, jest napięcie pomiędzy konstytutywnymi dla niej wartościami: wolnością i równością. Levine odwołuje się do diagnozy Alexisa de Tocqueville’a, wedle którego
nacisk kładziony w demokracji na równość przekłada się na
rządy większości, ale także na ujednolicenie społeczne oraz
standaryzację kulturową. Gdy tak rozumiana równość bierze
górę nad wolnością, większość narzuca swoją wolę całemu
społeczeństwu, wyklucza odmienne wartości, represjonuje
niekonformistyczne głosy i tłamsi nienormatywne postawy.
Demokracja jest wówczas na najlepszej drodze do tego, by
popełnić samobójstwo: „Większość umie tłumić niepopularne formy wyrazu, i często się na to decyduje, a wtedy społeczeństwa demokratyczne przekształcają się w wyraźnie zniewolone”12. Aby stawić opór tym tendencjom do autoagresji,
immanentnym ustrojowi demokratycznemu, konieczne jest
działanie na rzecz wolności — na rzecz praw i swobód, które
ograniczałyby wolę i władzę większości, pozwalając zaistnieć
głosom i gestom krytyki społecznego status quo. Gwarancje
praw i swobód niosą ze sobą niebezpieczeństwo „wynaturzeń”, „ryzyko przemocy i konfliktów, zerwania z tradycjami
i wywrócenia na nice ładu społecznego”13, ale w ogólniejszej
perspektywie mają skutki pozytywne.
Jak się można domyślić, w tak nakreślonym scenariuszu demokracji, sztuka zostaje obsadzona w roli obrończyni
wolności, jest bowiem narzędziem sprzeciwu, buntu, krytyki
i oporu wobec gustów i postaw większości, ma za zadanie atakować i kwestionować wartości głównego nurtu. Funkcjonuje
zatem w demokracji zgodnie z „logiką awangardy”, określającą wedle Levine współczesne praktyki artystyczne po śmierci
historycznych awangard, a wiążącą się „z trudnym dynamicznym procesem wzywania głównego nurtu do włączenia tego,
co od niego różne i z nim sprzeczne”14. W konsekwencji, sztuka
współczesna jest „antywiększościowa”. Zgadzają się co do
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11.
C. Levine, Od prowokacji do demokracji. Czyli o tym, dlaczego potrzebna
nam sztuka, przeł. A. Górny, Muza SA,
Warszawa 2013, s. 17.

12.
Tamże, s. 8.

13.
Tamże, s. 31.

14.
Tamże, s. 40.
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tego i jej adwersarze, i jej obrońcy, zdecydowanie różnią się jednak interpretacją oraz wartościowaniem tego faktu. Ci pierwsi
oskarżają sztukę o antymasowość, elitaryzm i ekskluzywizm,
a w konsekwencji odrzucają ją jako zjawisko niedemokratyczne — w ich oczach nie respektuje ona demokracji rozumianej jako logika równości i egalitarności. Ci drudzy, przeciwnie,
dostrzegają w sztuce narzędzie wspierania demokracji rozumianej jako logika niezgody i różnorodności. Ten ostatni pogląd wyznaje również Levine, która pisze:

Choć sztuki piękne bywają zwykle celowo elitarystyczne
i wykluczające, mniejszościowy status nie czyni ich antydemokratycznymi. Wręcz przeciwnie, to właśnie marginalna
pozycja sztuki pozwala jej odegrać istotną rolę w społeczeństwach demokratycznych. W najbardziej represyjnych momentach w dwudziestowiecznych dziejach państw demokratycznych […] sztuka niezmiennie stała po stronie kluczowej
i trwałej wartości demokratycznej: wagi głosu mniejszości
i cnoty pluralizmu15.

15.
Tamże, s. 58.

Proponuję, aby pogląd ten interpretować następująco:
za sprawą logiki awangardy działania artystyczne realizują to,
co można określić mianem polityki uznania. Pojęcie „polityki
uznania” nie pojawia się u Levine, ale sądzę, że dobrze charakteryzuje tendencję polityczną, jaką przypisuje ona sztuce
nowoczesnej i współczesnej. Walcząc z normami i wartościami głównego nurtu, sztuka ma działać na rzecz uznania praw
mniejszości, na rzecz pluralizmu światopoglądowego i różnorodności społecznej.
Mam wiele do zarzucenia koncepcji Levine. Na przykład, absolutyzuje ona wartość sprzeciwu i zerwania, zakładając, że są one cenne dla demokracji niezależnie od tego,
jakie treści głównego nurtu kwestionują i jakie niosą ze sobą
jako alternatywę — z czym trudno się zgodzić, gdyż równie
dobrze mogą one być nośnikami reakcji antydemokratycznej,
także w sztuce. Odnoszę też wrażenie, że wedle Levine akty
artystycznego sprzeciwu, jako działania pluralizujące demokrację, są zawsze automatycznie skuteczne — symbolicznie,
jeśli nie realnie. Największe zastrzeżenia budzi we mnie jednak
proponowany przez autorkę, dość jednostronny sposób pojmowania demokratyczności sztuki, a także samej demokracji.
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Idąc za de Tocquevillem, Levine zakłada, że autoagresja, jakiej może dopuścić się demokracja, pojawia się wtedy, gdy nacisk kładziony na równość prowadzi do zanegowania wolności. Przeciwdziałanie samobójczym skłonnościom demokracji, obrona jej przed nią samą, przed tym, co
za Jacques’em Derridą będę nazywał jej „samoodpornością”16
(atakowaniem pewnej części siebie jako czegoś obcego), oznaczałaby więc obronę wolności przed równością, a w praktyce
przekładałaby się na prowadzenie polityki uznania, działanie na rzecz praw mniejszości i urzeczywistnianie pluralizmu.
Levine nie bierze pod uwagę tego, iż tak rozumianej wolności nie sposób urzeczywistnić bez odwołania się do równości (politykę uznania toczy się wszak w imię równych praw
mniejszości). Nie dostrzega też, że z kolei urzeczywistnianie
wolności kosztem równości przekształca różnice społeczne
(wolność to bowiem z definicji wolność do różnicowania się)
w dystynkcje, hierarchie, rozwarstwienia i wykluczenia. To
dobrze znany scenariusz: liberalizm bez egalitaryzmu zyskuje dominantę ekonomiczną, odcina się od realnej swobody
obyczajowo-światopoglądowej i zawiązuje sojusz z konserwatyzmem. W efekcie, przemycając pod osłoną nominalnych,
abstrakcyjnych swobód obywatelskich, swobody — i przywileje — rynkowe, demokracja liberalna, ale nieegalitarna,
stopniowo przekształca się w konserwatywną plutokrację
lub inną formę oligarchiczną.
Nie można zatem zapominać, że demokratyczna samoodporność ma dwa kierunki, dwa wektory, a groźba autoagresji i samobójstwa demokracji pojawia się zawsze wtedy,
gdy dochodzi do próby zniesienia napięcia między wolnością
i równością. Demokracja istnieje o tyle, o ile podtrzymuje to
napięcie, wciąż na nowo negocjuje i wzajemnie koryguje obie
wartości oraz związane z nimi tendencje samoodpornościowe.
W swoich rozważaniach nad samoodpornością i „demokracją, która nadchodzi”, pozostając otwarta na transformacyjne
zdarzenia, Derrida podkreślał, że wolność i równość nie dają
się pogodzić na zasadzie syntezy, nie mogą być urzeczywistnione jednocześnie, lecz na zmianę, naprzemiennie, raz po razie17 — w różnej relacji i w zmiennej proporcji. Należałoby dodać, że w ich ciągłych renegocjacjach konkretyzuje się więź
i solidarność społeczna.
O ile polityka wolności była polityką uznania, o tyle polityka równości musi przekładać się na politykę redystrybucji
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16.
Zob. J. Derrida, Voyous, Éditions Galilée, Paris 2003.

17.
Tamże, s. 46-47.

SKUTECZNOŚĆ SZTUKI

18.
Jeśli chodzi o analizę napięć, jakie
istnieją między polityką uznania i polityką redystrybucji, zob. M. Bobako,
Wstęp, [w:] N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata filozoficzno-polityczna, przeł. M. Bobako,
T. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe
Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji
TWP, Wrocław 2005, s. 7–21.

19.
Zob. artykuły zebrane w tomie Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej, red. D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Helsińska Fundacja
Praw Człowieka, Warszawa 2014.

20.
C. Bishop, The Social Turn: Collaboration and Its Discontents, „Artforum”
2006, t. 44, nr 6, s. 178–183. Zob.
też polski przekład tego tekstu —
C. Bishop, Zwrot społeczny: współpraca jako źródło cierpień, przeł. K. Mikurda, [w:] Stadion X. Miejsce, którego nie
było. Reader, red. J. Warsza, Fundacja
Bęc Zmiana i Korporacja Ha!art, Kraków — Warszawa 2009, s. 52–58.

kapitału — symbolicznego, kulturowego, społecznego, ekonomicznego itd. W swej samodpornościowej dynamice, polityka demokratyczna polegałaby więc na ciągłej, transformacyjnej negocjacji pomiędzy uznaniem i redystrybucją18.
Dziś zdecydowanie potrzeba nam wsparcia dla tendencji redystrybucyjnej, tak w polityce demokratycznej, jak i w sztuce, a ściślej w immanentnej polityce, jaką realizują praktyki
artystyczne. Innymi słowy, potrzeba nam sztuki jako polityki
redystrybucji. Jest to główna myśl i zasadniczy postulat, jaki
nasuwa mi się w rozważaniach nad „skutecznością sztuki”
i jaki będę rozwijał dalej w tekście. Nie oznacza to deprecjacji
działań artystycznych, zaangażowanych w politykę uznania.
Są one wciąż niezbędne, także w Polsce19. Aby jednak mogły
wspierać dążenia do zagwarantowania praw i swobód mniejszościom, same muszą być wsparte działaniami realizującymi politykę redystrybucji, przede wszystkim na płaszczyźnie
edukacyjnej i społecznej.
Jak napięcie między wolnością i równością, między
uznaniem i redystrybucją, konkretyzuje się w sferze sztuki?
Można je zaobserwować, śledząc — na przykład — znany
spór o kształt, sens i wartość „społecznego zwrotu” w sztuce współczesnej — polemikę, jaka wywiązała się pomiędzy
Claire Bishop a Grahamem Kesterem. W tekście The Social
Turn: Collaboration and Its Discontents20 Bishop krytykuje
zaangażowane praktyki artystyczne, zakładające osłabienie
pozycji i władzy autora na rzecz otwarcia na partycypację,
współpracę i podmiotowość społeczną. Formułuje trojakie
zarzuty pod ich adresem.
Po pierwsze, jej zdaniem nie mają one zbyt dużej wartości artystycznej — polityczna wartość umacniania więzi międzyludzkich i poprawy jakości życia w społeczności wpływa
na automatyczne przypisywanie takim projektom statusu
innowacyjnej sztuki, podczas gdy w istocie przybierają one
znane, przewidywalne i nijakie formy warsztatów, dyskusji,
projekcji, posiłków, spacerów itd. Powoduje to, że niebezpiecznie zbliżają się do tradycji community arts, funkcjonującej
w wywodzie autorki jako negatywny punkt odniesienia.
Po drugie, Bishop krytykuje twórców, którzy dążą do
odrzucenia silnego autorstwa i dystynkcji twórczej na rzecz
konsensualnego czy dialogicznego otwarcia na formy i treści
akceptowane przez społeczność. Z wyraźną ironią przypisuje
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im chrześcijański ideał złożenia siebie w ofierze, wymazania siebie na rzecz innego. Rozwija też krytykę stanowiska
Kestera jako teoretyka i propagatora tego rodzaju działań.
Zarzuca mu mianowicie, że pomija w swych analizach sztukę
wywodzącą się z tradycji awangardy. Chodzi o praktyki, które odrzucają normy społeczne i podważają status quo, niosą
ze sobą wyzwanie dla społecznej większości i mogą oburzać
czy też obrażać publiczność. Tego rodzaju projekty cechują
się silnym autorstwem, zrywają z konsensualną etyką wspólnotową i nie angażują się bezpośrednio w życie społeczności.
Zdaniem Bishop, dzięki tej dystynkcji i temu dystansowi, nie
tylko gwarantują one swobodę artystycznej innowacji, ale
też mogą wnikliwiej ukazywać naszą kondycję oraz jej uwarunkowania. Stawiają też silniejszy opór instrumentalnemu
rozumowi kapitalistycznemu i mogą być źródłem skuteczniejszej transformacji.
Ostatni zarzut, jaki Bishop formułuje pod adresem
sztuki zaangażowanej społecznie, głosi, że artyści i artystki,
realizujący tego rodzaju projekty, dają się — i to nieświadomie — zinstrumentalizować i skaptować politycznie. Autorka
powołuje się na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie laburzyści,
sięgając po podobną retorykę do tej, jaka wspiera sztukę
zaangażowaną społecznie, prowadzą politykę wykorzystywania kultury jako narzędzia służącego polityce społecznej
inkluzji. Łatają w tej sposób, choć zaledwie na poziomie symbolicznym, dziury w systemowej polityce społecznej (to ważne spostrzeżenie — powrócę do niego dalej w tekście). Taka
polityka kulturalna prowadzi do dominacji kryterium efektywności społecznej, mierzonej wskaźnikami ilościowymi,
natomiast wartość artystyczna czy kulturowa działań przestaje się w ogóle liczyć.
Odpowiadając na zarzuty Bishop, Kester21 zarzuca
jej z kolei to, że bezzasadnie postrzega ona artystów współpracujących z lokalnymi społecznościami, angażujących
się w działalność ruchów społecznych lub w bieżącą walkę polityczną, jako skazanych na naiwne reprezentowanie
w swoich działaniach określonych poglądów czy treści politycznych. Wedle Bishop, sztuka może być polityczna jedynie pośrednio — gdy dzięki uprzywilejowanemu wglądowi
w rzeczywistość, jaki jest dany artyście, ujawnia sprzeczności i opresyjność mechanizmów rządzących społeczeństwem.
Jakakolwiek próba działania w ramach tych mechanizmów
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G. Kester, Another Turn. A Response
to Claire Bishop, „Artforum” 2006,
t. 44, nr 9, s. 22.
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i przekształcania ich od wewnątrz byłaby, jej zdaniem, naiwnym wikłaniem się w to, z czym trzeba w istocie walczyć.
Kester powątpiewa jednak w polityczną wartość działań artystycznych, za którymi opowiada się Bishop. Sprowadzają
się one do uświadamiania opresjonowanym ludziom, że są
poddani opresji — tak jakby sami tego wystarczająco boleśnie nie odczuwali i jakby dodatkowe uświadamianie im tego
faktu za sprawą działań artystycznych miało spowodować,
że przestaną tolerować ten stan rzeczy i spróbują go zmienić. Między wierszami, Kester wydaje się też sugerować, że
uświadamianie ludziom opresji, przez kogoś, kto znajduje się
najczęściej w lepszej od nich sytuacji i dysponuje większym
kapitałem symbolicznym, społecznym czy też ekonomicznym,
nie jest dobrą taktyką polityczną — a w każdym razie nie jest
taktyką wystarczającą. Konieczne są też działania, które by
ich sytuację poprawiły.

22.
Claire Bishop Responds, „Artforum”
2006, t. 44, nr 9, s. 22.

Bishop, tak jak Levine, odwołuje się do tradycji awangardy, do sztuki jako krytyki społecznej i praktyki naruszania
status quo, do działań ostentacyjnie antywiększościowych,
zrywających z normami społecznymi i domagających się uznania dla tego, co od tych norm odstaje. Realizacje, za którymi
się opowiada, są również manifestacjami wolności — dodajmy, wolności indywidualnej — o tyle, o ile ukazują mechanizm
dominacji i budują świadomość niezbędną dla emancypacji.
Bishop nie zadaje sobie zasadniczo pytania o to, jak, u kogo,
i jakimi środkami świadomość ta ma być budowana, nie zastanawia się nad społeczno-polityczną skutecznością takich
działań. A bywają one — jak sama podkreśla — dość hermetyczne, przez co jest wysoce prawdopodobne, że pozostaną w społecznej izolacji, pozbawione możliwości szerszego
oddziaływania. W jednym krótkim passusie Bishop próbuje przekroczyć to jednostronne ujęcie sztuki jako polityki
uznania i gestu negacji status quo — nawiązuje mianowicie
do Rancièrowskiej idei sztuki politycznej, w której czytelne
treści polityczne łączyłyby się z szokiem rekonfigurującym
przestrzeń doświadczenia. Zdecydowanie skupia się jednak
na tym drugim aspekcie22, dlatego jej wywód nie jest w tym
miejscu zbyt przekonujący. Moim zdaniem, bardziej przekonująco wypada symetryczny gest u Kestera, który negocjuje własną pozycję ze stanowiskiem reprezentowanym przez
Bishop. Jakkolwiek sam wyraźnie opowiada się za sztuką redystrybuującą różne formy kapitału i nie docenia z kolei wartości gestów krytyki, zerwania oraz ujawniania mechanizmów
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świata społecznego, to wspomina o możliwości zarysowania
obszernego kontinuum praktyk, które sytuują się pomiędzy
biegunami wyznaczanymi przez, z jednej strony, silne autorstwo, eksperyment artystyczny i konfliktogenną prowokację
społeczną, a z drugiej strony, osłabienie autorstwa, użycie
sprawdzonych form artystycznych oraz współpracę ze społecznością na rzecz poprawy jej sytuacji. Ten pogląd Kestera
jest mi bardzo bliski, nie tylko jako model opisu szerokiego
spektrum praktyk artystycznych, ale też jako postulat co do
ich kształtu.
Wróćmy do Levine. Ona także wspomina o „rozładowaniu napięcia między egalitaryzmem a potencjalnie wybuchową wolnością”. Choć samo pojęcie „rozładowania” wydaje się
tu być problematyczne, to wprowadza interesujący i ważny
wątek. Nabiera on wyraźniejszych kształtów w momencie, gdy
autorka podejmuje kwestię relacji między awangardą i kulturą masową. Ta ostatnia jest rozumiana jako narzędzie, które
„uprzystępnia idee i informacje, […] rozprzestrzenia wpływowe
obrazy, a tym samym przekonuje nas, że świat wygląda tak,
a nie inaczej. I w ten sposób wspiera powstawanie «wspólnego
pojęcia» i «głównego nurtu», które z kolei […] kształtują nasze
wartości, wybory i przekonania, dotyczące tego, co możliwe,
a co nie”23. Chodzi tu więc o funkcję edukacyjną i polityczną kultury masowej, jej rolę w tworzeniu symbolicznej formy
bycia-wspólnie, a także w kształtowaniu wyobrażenia tego,
czym jest podmiot demokracji, czyli „lud”24. Wydaje się, że
w tym kontekście można by rozwinąć rozważania nad kwestią upowszechniania i uspołeczniania kapitału, jaki generuje sztuka. Nadzieja ta okazuje się jednak płonna, bo Levine
zadowala się nader konwencjonalnym przeciwstawieniem
awangardy kulturze masowej. To kolejne uproszczenie, jakie
występuje w jej tekście. Relacje między awangardą, między
różnymi prądami i grupami awangardowymi, a kulturą masową czy też popularną, były o wiele bardziej złożone — obie
sfery kulturowe przenikały się i wzajemnie z siebie czerpały.
Zamiast więc je przeciwstawiać, należałoby raczej odwołać
się do faktu, iż awangarda potrzebowała nowoczesnej kultury masowej, dążyła do tego, by się w nią aktywnie włączać
i przekształcać ją zgodnie z własnymi wzorcami modernizacji
kulturowej, a w ten sposób kształtować sam „lud” i jego życie
społeczne. Awangarda była rozdarta pomiędzy przynajmniej
dwiema ogólnymi strategiami uspołeczniania swych wartości
i wdrażania ich w życie. Na gruncie polskiego konstruktywizmu
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C. Levine, Od prowokacji do demokracji. Czyli o tym, dlaczego potrzebna
nam sztuka, dz. cyt., s. 38.
24.
Tamże, s. 39.
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jedną egzemplifikowałaby działalność Mieczysława Szczuki
i Teresy Żarnower z drugiej połowy lat 20. XX wieku, gdy oboje
zinstrumentalizowali i upolitycznili sztukę, sięgając po formy
czytelne dla mas robotnicznych. Przykładem drugiej byłaby
działalność Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego,
widzących w artystycznej innowacji źródło nowych wzorców
organizacyjnych, które miały ustanawiać podstawy projektowania i produkcji przedmiotów użytkowych, a za ich pośrednictwem antropotechnicznie kształtować i upowszechniać
wśród mas nowe formy życia społecznego. Obie strategie,
w swym wzajemnym napięciu, są dziedzictwem, które obecnie na powrót staje się aktualne. Problem w tym, jak mamy to
dziedzictwo podjąć i przekształcać.

DZIAŁ WDROŻEŃ

25.
Sztuka publicznej możliwości. Z Joanną Rajkowską rozmawia Artur Żmijewski [online], http://www.rajkowska.com/
pl/teksty/42 [dostęp: 15.03.2014]. Artystka mówi tam, że Dotleniacz „miał
być miejscem wyjętym z kontekstu,
a zarazem ulokowanym w jego najściślejszym centrum, trochę jak oko
cyklonu. W tej oazie wszystkie relacje miały być ustanawiane na nowo.
Chciałam zainicjować pewien stan
publicznej możliwości, odblokować
energię, która była i jest permanentnie
kasowana [...]”.
26.
Zob. informacje na stronach internetowych, poświęconych obu
projektom: [online], http://ekologiemiejskie.pl/o-nas oraz http://bunkier.art.pl/?wystawy=lukaszsurowiec-dziady [dostęp: 15.03.2014].

Dziś dość powszechnie myśli się o „skuteczności sztuki” w kategoriach produkcji alternatywnych wzorców rzeczywistości społecznej — modeli relacji międzyludzkich, wymiany, ekonomii, partycypacji, współpracy, wspólnotowości itd.
Koncepcja ta, zredagowana w swej nowoczesnej formule na
przełomie XVIII i XIX wieku, a następnie podjęta i rozwinięta przez XX -wieczne awangardy, powróciła w dwóch ostatnich dekadach, między innymi za sprawą tekstów Nicolasa
Bourriauda. Idee tego francuskiego kuratora i krytyka sztuki
są często krytykowane, pod wieloma względami słusznie. Nie
zmienia to faktu, że stanowią zwierciadło (krzywe?), w którym
przegląda się część świata sztuki zaangażowana w „zwrot na
zewnątrz”. Na gruncie polskim, do pokrewnych idei wytwarzania alternatywnych „możliwości” odwoływała się między
innymi wspomniana na wstępie Elżbieta Jabłońska, na nich
opierała się też koncepcja Dotleniacza Joanny Rajkowskiej25.
Pojęcie „prototypu”, zbliżone do Bourriaudowskich „modeli”, kształtowało program Ekologii Miejskich, prowadzonych
w łódzkim Muzeum Sztuki przez kuratorki: Aleksandrę Jach
i Katarzynę Słobodę, a także pojawiło się w opisie projektu
Dziady, zrealizowanego przez Łukasza Surowca w krakowskim Bunkrze Sztuki26. Przykłady te można by oczywiście
mnożyć.
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Istnieją dwa główne sposoby krytyki koncepcji Bourriauda. Pierwszy polega na uznaniu opisywanych przez niego relacyjnych i postprodukcyjnych praktyk artystycznych
za puste, pozbawione sprawczości, a nawet cyniczne gesty,
które może i produkują alternatywne modele życia społecznego, lecz w ostatecznym rozrachunku pozostają elitarną zabawą współczesnego art worldu27. Drugi sposób krytyki polega na zakwestionowaniu alternatywnego charakteru tychże
modeli: podkreśla się, że nie odbiegają one tak naprawdę od
charakterystycznych dla obecnej fazy rozwoju kapitalizmu
sposobów produkcji, wymiany towarowej oraz związanych
z nimi form życia społecznego, lecz stanowią ich ucieleśnienie, symbolizację i estetyzację28.
Zacznę od tej drugiej kwestii29. Bourriaud jest świadomy tego, że nie sposób krytykować późnokapitalistycznej
ekonomii i produkowanych przez nią stosunków społecznych
z pozycji zewnętrznej. Tylko działając w jej sferze, można
podjąć próbę przechwycenia i przefunkcjonowania jej mechanizmów. Dlatego praktyki artystyczne mają wchodzić ze
współczesnymi sposobami produkcji w złożoną grę „rezonansu i oporu”30. Problem w tym, że w opisie takich praktyk
Bourriaud zapomina o wspomnianej złożoności i buduje prostą opozycję kapitalistycznych modeli społecznych oraz alternatywnych wzorców, wytwarzanych w tym zakresie przez
sztukę. Co więcej, może to zrobić jedynie dzięki temu, że opisuje sposoby produkcji charakterystyczne dla współczesnego kapitalizmu za pomocą pojęć związanych z wcześniejszą
fazą jego rozwoju. A zatem, zamiast uprzedmiotowienia, standaryzacji, sztywności norm, pasywności i konsumpcji, sztuka
oferuje takie emancypacyjne wartości, jak upodmiotowienie,
relacyjność, aktywność, partycypacja i współdecyzyjność.
Krytycy Bourriauda wskazują właśnie na ten punkt: to, co ma
być alternatywą dla kapitalizmu, jest w istocie opisem jego
współczesnego modelu produkcji kapitalistycznej, z takimi
elementami, jak praca niematerialna, prosumeryzm, zarządzanie uczestniczące, elastyczność, mobilność, eksploatacja różnorodności i zawłaszczenie kreatywnej pracy wielości.
Odnoszę wrażenie, że obie strony, tak Bourriaud, jak
i jego krytycy, posługują się wszystkimi tymi pojęciami w sposób dość ogólny i abstrakcyjny, a tymczasem — konieczna jest
analiza konkretnych praktyk artystycznych pod kątem tego,
jaką postać i funkcję zyskują w nich relacyjność, usieciowienie,
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27.
Zob. np. H. Foster, Arty Party, „London
Review of Books” 2003, 4 (XII), t. 25, nr
23, s. 21–22.
28.
Zob. np. S. Martin, Critique of Relational Aesthetics, „Third Text” 2007,
t. 21, nr 4, s. 372; P. Juskowiak, Sztuka współpracy w dobie kapitalizmu
kognitywnego, „Zeszyty Artystyczne”
2011, nr 21, s. 46.
29.
Powtarzam tu elementy wcześniejszych rozważań — zob. T. Załuski,
Sztuka jako produkcja relacji, [w:] Powrót modernizmu?, red. T. Pękala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, s. 277–295.
30.
N. Bourriaud, The Radicant, przeł.
J. Gussen, L. Porten, Lukas & Sternberg, New York 2009, s. 140, 163.
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31.
M. Lazzarato, Praca niematerialna, przeł. Ł. Biskupski, [w:] Robotnicy
opuszczają miejsca pracy, red.
J. Sokołowska, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010, s. 80–99.

32.
Trzeba też pamiętać o tym, że „kreatywny” dyskurs współczesnego kapitalizmu pozostaje w dużym stopniu
retoryką i nie można go traktować
jako adekwatnego opisu realnych
sposobów i warunków pracy oraz produkcji w wielu branżach i miejscach na
świecie.

partycypacja w procesach decyzyjnych itd. Trzeba sprawdzać, w jakim stopniu stanowią one element „kreatywnej”
retoryki współczesnego kapitalizmu, będąc przezeń — na
co zwrócił uwagę Maurizio Lazzarato31 — w istocie zawłaszczane, dostosowywane do potrzeb ekonomicznej eksploatacji i podporządkowane tradycyjnym wyznacznikom ekonomiczno-społecznym, jak uprzedmiotowienie, standaryzacja, konsumpcja itd32. Dopiero w kontekście takiej analizy
można będzie pytać o to, na ile konkretna praktyka faktycznie prowadzi do wyłomu, przefunkcjonowania i odzyskania
zawłaszczonych wartości emancypacyjnych, a w efekcie —
do powstania alternatywnego modelu życia społecznego.
Załóżmy jednak, że taki model faktycznie powstaje — na poziomie symbolicznym. Można wówczas zastanawiać się — do tego właśnie skłania, przynajmniej pośrednio,
pierwszy z przywołanych wyżej sposobów krytyki koncepcji
Bourriauda — czy nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poziomem symbolicznym, a realnym funkcjonowaniem współczesnych praktyk oraz instytucji artystycznych w systemie kapitalistycznym. Chodzi o to, na ile praktyki i instytucje artystyczne — biorąc pod uwagę wpisany w nie habitus oraz zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne, prawne i polityczne — są
w stanie wdrażać taki alternatywny model relacji zarówno we
własnym funkcjonowaniu, jak i swym otoczeniu społecznym.
Tu pojawiają się najistotniejsze pytania, jakie rodzi ten sposób
myślenia, którego przykładem jest koncepcja Bourriauda: gdy
już powstanie alternatywny model życia społecznego — co
ma z nim się dalej dziać? Kto, gdzie i w jaki sposób ma takie
modele wdrażać? Dlaczego ktoś miałby chcieć to robić? Na
jaki podmiot lub podmioty można pod tym względem liczyć?
Czy artyści i artystki, a także instytucje artystyczne, mają
urzeczywistniać te modele we własnym zakresie? Czy raczej
powinny szukać sojuszników wśród innych podmiotów działających w przestrzeni publicznej?
Wydaje mi się, że wciąż za rzadko rozważa się te pytania w polu sztuki. Dotyczy to również instytucji artystycznych,
które coraz chętniej angażują się w projekty artystyczno-społeczne i wspierają artystyczny aktywizm, ale nie podejmują
wystarczających wysiłków, aby upowszechniać i uspołeczniać wytwarzane przez nie wartości. Kapitał wygenerowany
przez takie projekty trafia w próżnię, gdyż nie znajduje mocy
(re)dystrybucyjnych. Sztuka nie bierze odpowiedzialności za
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powstające w jej polu modele, nie potrafi zadbać o ich dalszy
los społeczny — często nawet na poziomie symbolicznym, nie
mówiąc o realnym. Oferuje je, ale nie zabiega o ich wdrożenie.
Dotyczy to szczególnie instytucji artystycznych, gdyż
nie tylko wspierają one dziś przejawy społecznego aktywizmu w praktykach artystycznych, ale same zaczynają przejawiać ambicje aktywistyczne i chętnie prezentują się jako
instrumenty zmiany społecznej. Póki co, ten instytucjonalny aktywizm ma głównie znaczenie dla samych instytucji,
jest sposobem na ich otwarcie się na nowe możliwości, na
przekształcenie swego statusu, wymyślenie się i zdefiniowanie na nowo. Parafrazując Kosutha, można by powiedzieć,
że instytucja artystyczna jest dziś nade wszystko definicją
samej siebie — a raczej ciągłym procesem samoredefinicji.
Instytucje artystyczne uprawiają rodzaj immanentnej „sztuki konceptualnej” i zinstytucjonalizowanej krytyki instytucjonalnej. Wyraża się w tym ich własny „strukturalny narcyzm”,
przekładający się na procedury angażowania i zawłaszczania
elementów życia społecznego dla celów generowania własnego statusu symbolicznego, w tym budowania wizerunku
instytucji zaangażowanej czy krytycznej. Oczywiście, nie
można tutaj generalizować, lecz — jak zawsze — trzeba badać konkretne przypadki i oceniać, ile jest w działaniach danej
instytucji „narcyzmu”, a ile realnego zaangażowania społecznego. Być może, wspomniane otwarcie instytucji artystycznych — to, iż najpierw wytwarzają one czysto symboliczny
potencjał działania społecznego — jest nieuniknione. Może
to być konieczny etap na drodze do podjęcia działań na rzecz
faktycznej redystrybucji kapitału powstającego za sprawą
praktyk, realizowanych w ich ramach.
Taki proces zaczął się dokonywać i wciąż dokonuje się
w obrębie samych praktyk artystycznych. W Polsce, w ciągu
kilku ostatnich lat, dało się zaobserwować oznaki stopniowego przechodzenia od działań, w których rzeczywistość społeczna była jedynie pretekstem dla generowania wartości
symbolicznych w polu samej sztuki, do działań artystyczno-aktywistycznych, których inicjatorzy i inicjatorki poszukują
sposobów na realne wdrażanie swych pomysłów i nie boją się
już etykiety „społecznika” czy „aktywistki”. Być może, analogiczny proces nastąpi — może już następuje? — w instytucjach artystycznych, i obok działu wystaw, działu naukowego, działu promocji czy edukacji powstaną tam za jakiś czas
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działy społeczne lub aktywistyczne, dbające o wdrażanie
artystycznych „prototypów” — zarówno we własnym zakresie, jak też we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, które
mogłyby je przejmować bądź przechwytywać i wykorzystywać we własnych działaniach społecznych.

DZIAŁANIE I PRZECHWYT
Działanie jest czymś, co zawsze może ulec przechwyceniu. Przechwyt definiuje i z góry determinuje jego możliwość.
Jest jego „źródłem” — nie ma działań absolutnie źródłowych,
pierwotnych i oryginalnych, w każdym jest coś z powtórzenia
i przetworzenia innych działań. Jest też jego przeznaczeniem —
każde działanie mogą przechwycić inni aktorzy, zmieniający
jego kontekst, wektor i cel. Na różne sposoby mówią o tym
koncepcje Guya Deborda, włoskich postoperaistów, Bruno
Latoura czy nawet klasyczne wywody Hannah Arendt.

33.
A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, dz. cyt., s. 21.

Jak wiadomo, Arendt przeciwstawia działanie i wytwarzanie. Działanie, praxis, to czynność przechwytywana,
wielopodmiotowa i polityczna, której skutków nie można do
końca przewidzieć i nie można nad nimi zapanować. Z kolei,
wytwarzanie należy do porządku poiesis i techne, a oznacza
czynność o pojedynczym ognisku decyzyjnym, polegającą
na sprawnej realizacji z góry zaprojektowanego celu. Wedle
narracji Arendt, w dziejach Zachodu działanie było stopniowo podporządkowywane modelowi wytwórczemu i ulegało
technicyzacji — starano się bowiem zniwelować jego nieprzewidywalność, usunąć możliwość przechwytu, przekierowania i przekształcenia działania przez inne podmioty. (Słynny
„algorytm” Artura Żmijewskiego, czyli kategoria, którą zaproponował on jako właściwy model myślenia o sztuce mającej
„produkować” skutki społeczne33, wpisuje się właśnie w takie technokratyczne ujęcie działania — wolnego od groźby
przechwytu i gwarantującego osiągnięcie z góry zaprojektowanego rezultatu). W tym procesie przemian historycznych
wytwarzanie przejmowało z kolei niektóre cechy działania.
Oznacza to, że dziś obie kategorie nie odsyłają do przeciwstawnych typów czynności, lecz do aspektów określających
pojedynczą czynność. Mielibyśmy do czynienia z różnymi
złożeniami praxis i poiesis, z formami „prakseopojetycznymi”
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czy też „pojetopraktycznymi”, jak próbował je swego czasu
określić Jean-Luc Nancy34. Wynikałoby stąd między innymi
to, że nawet najbardziej wytwórcza czynność nie jest wolna
od możliwości przechwytu — jej wytwór, zrealizowany zgodnie z zaprojektowanym kształtem i celem, zawsze może być
przechwycony, użyty w sposób odbiegający od zamierzonego,
przerobiony, poddany procedurze re-dizajnu itd.
Jak w takim razie, biorąc pod uwagę możliwość przechwytu działania i nieprzewidywalność jego rezultatu, można
mówić o „skutecznym działaniu”? Niewątpliwie trzeba porzucić proste przekonanie, że skuteczność to sprawna realizacja
celów. W tym — wysoce nieadekwatnym — ujęciu skuteczność ma naturę „punktową”: dzięki pojedynczemu ognisku
decyzyjnemu, panującemu nad całością procesu działania,
ma dochodzić do pełnego urzeczywistnienia zaprojektowanego rezultatu. O wiele trafniejsze byłoby ujęcie skuteczności w kategoriach jej „ekonomii”, czyli relacji „zysków” i „strat”,
tego, co udało się osiągnąć i tego, czego nie udało się osiągnąć, efektów zamierzonych i efektów nieprzewidzianych —
a często też niepożądanych. Skuteczność ma nie tyle naturę „punktową”, ile raczej „polową” lub „sieciową”: przejawia
się w efektach mnogich, rozproszonych, ale powiązanych
ze sobą, wchodzących w interakcje ze swoim kontekstem
i czynnie generujących dalsze skutki. Dotyczy to wszystkich
działań, nie tylko artystycznych. Specyfika tych ostatnich polegałaby dodatkowo na tym, że nie zawsze mają jasno określony cel. Przywykliśmy nawet myśleć o sztuce jako sferze
„celowości bez celu”. Można by powiedzieć, że jest ona sferą
Agambenowskich „czystych środków”, które w dobie kapitalistycznej instrumentalizacji świata i ujmowania każdej aktywności w kategoriach realizacji celów, zyskują wymiar na
wskroś polityczny35. Artystyczna — i jednocześnie polityczna — celowość bez celu przejawiałaby się więc w działaniach,
które mają na celu wytworzenie czystego środka, a ściślej realizację celu, który może zostać przechwycony jako czysty
środek i użyty w innych celach.
Zarysowuje się tu rodzaj etyki i polityki działania podatnego na przechwycenie. Choć nad przechwytem działania
nigdy nie da się w pełni zapanować, nie da się go z góry zaprojektować ani kontrolować, można i należy dbać o to, przez
kogo zostaje ono przejęte i do czego użyte. Jest to rodzaj
powinności i odpowiedzialności za działanie, za jego kształt,
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G. Agamben, Uwagi o geście, przeł.
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za towarzyszące mu współdziałania i za potencjalne sojusze z przejmującymi je podmiotami. Chodzi o to, by — na
tyle, na ile jest to w danej sytuacji możliwe — czynić działanie otwartym na określone rodzaje przejęć, powodować, by
dało się ono łatwiej przechwycić i użyć dla celów sojuszniczych, a jednocześnie ograniczać możliwość przechwytów
niepożądanych czy wręcz wrogich. Oczywiście, sprawy nie
mają się tak prosto, gdyż oba te aspekty łączy relacja „ekonomiczna”. Nie da się do końca wyeliminować możliwości
wrogich przechwytów, także dlatego, że nie da się w sposób
absolutnie pewny odróżnić ich od przejęć sojuszniczych.
Ironia polega na tym, że czasem wrogie przechwyty mogą
wspomagać powstawanie pożądanych skutków lub je potęgować. I na odwrót: sojusznicze przejęcie może przerodzić
się we wrogi przechwyt.
Pojęcie skuteczności próbuje się też niekiedy zastępować pojęciem performatywności. Sprzyja temu oddziaływanie zwrotu performatywnego w naukach humanistyczno-społecznych, niosącego ze sobą nowe podejście do kwestii
sprawstwa oraz możliwości urzeczywistniania zmian w świecie. Mówi się zatem o performatywności działania, czasem też
o jego performatywnych skutkach. Problem polega na tym,
że w odniesieniu do praktyk kulturowych i artystycznych, pojęć tych używa się często w sposób „nie-krytyczny”, niemalże „magiczny” — przypisuje się działaniu performatywność,
bez sprawdzania, czy w ogóle miało ono moc zmiany stanu
rzeczy i czy zaistniały odpowiednie warunki, aby do takiej
zmiany doszło. Nie bada się, czy dane działanie „wypaliło”,
czy też okazało się „niewypałem”.

36.
J.L. Austin, Jak działać słowami?,
[w:] tegoż, Mówienie i poznawanie,
przeł. B. Chwedeńczuk, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1993,
s. 543–729.

Metafory te odsyłają, oczywiście, do Johna L. Austina,
twórcy teorii aktów mowy, będącej jednym z fundamentów
studiów nad performatywnością. W swych rozważaniach poświęcił on dużo miejsca na analizę czynników, które umożliwiają, utrudniają, bądź też uniemożliwiają wypowiedziom
performatywnym zmianę stanu rzeczy36. Sądzę, że warto
skorzystać z tej Austinowskiej inspiracji, by zapytać o warunki performatywności, a ściślej — w nawiązaniu do poruszonego przed chwilą wątku — o warunki udanego, sojuszniczego, egalitarnego przechwytu. Jakie warunki musi spełniać działanie artystyczne, aby jego kapitał mógł być łatwiej
przechwytywany i redystrybuowany społecznie?
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Cennych podpowiedzi dostarcza w tym zakresie analiza
przeprowadzona przez chilijskiego antropologa pisma Pedro
Arayę. Bada on zmienne, historyczne warunki performatywnej
skuteczności wydarzeń piśmiennych, „siłę operacyjną” pisma
i jego „skutki, oddziałujące na niektóre warunki społeczne”37.
Pismo jest dla niego jednocześnie poiesis i praxis, wytworzeniem i działaniem. Szczególnie interesują go praktyki „pisma
wyeksponowanego”, umieszczonego w przestrzeni publicznej,
sytuacje, gdy „pisze się, wywiesza napisy, maszeruje z pismem,
aby działać w danym kontekście politycznym i społecznym”38.
Wydarzenie piśmienne, które analizuje Araya, pojawiło
się w Chile, w latach 80. XX wieku, w okresie dyktatury Augusto
Pinocheta, w sytuacji ostrej cenzury politycznej, dotyczącej
w szczególności przestrzeni publicznej. Był to napis kontestacyjny „NO +”, popularny i wielokrotnie powielany w całym
kraju, w różnych miejscach i kontekstach. Araya charakteryzuje go następująco:

najpierw użyte są wielkie litery, wyrażające negację, następnie zaś znak matematyczny. Temu pisemnemu znakowi towarzyszy wiele słów, a nawet obrazów, które razem z nim tworzą
wypowiedzenie, różne w zależności od roszczeń danej chwili,
ale zawsze zachowujące ten sam piśmienny element: NO +.
Można by to przetłumaczyć jako „dość” lub „nigdy więcej”, co
zawiera w sobie ideę dołożenia czegoś do tego określenia39.

Napis „NO +” z różnymi dopisanymi słowami (np. „NO
+ miedo” — „dość strachu”; „NO + militarismo” — „nigdy więcej
militaryzmu”) lub dołączonymi obrazami (np. obrazem wycelowanego w widza rewolweru) pojawił się na murach Santiago
pod koniec 1983 roku. Szybko przyjął się i był powszechnie
używany przez społeczeństwo chilijskie, szczególnie w protestach ulicznych pod koniec lat 80., tuż przed końcem dyktatury
Pinocheta. Odegrał też ważną rolę w referendum z 1988 roku,
w którym obywatele i obywatelki Chile mieli się opowiedzieć za
dyktaturą lub przeciwko niej. Na karcie do głosowania widniały
słowa „SI” oraz „NO”. Postawienie znaku „+” przy słowie „NO”
było jednoznaczne z odrzuceniem dyktatury, a jednocześnie
było symbolicznym odtworzeniem „NO +”, symbolu znanego
z murów, ulotek i telewizyjnej kampanii referendalnej, utrwalającej tę graficzną grę w świadomości wyborców. W 1990
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40.
Tamże, s. 107–109.

41.
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42.
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present) [online], http://hemispheri
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[dostęp: 18.03.2014].
43.
Lucian Gomoll i Lissette Olivares piszą, że członkowie i członkinie CADA
nie byli wyłącznymi autorami tej realizacji, ale odegrali raczej rolę „katalizatorów” fenomenu kulturowego, jakim się ona stała. Podkreślają też, że
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L. Olivares, Inversión de la materia.
Reframing 1980s Chilean Conceptualism as Performance and Transnationalism, [w:] Removed from the Crowd.
Unexpected Encounters I, red. I. Baga,
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44.
P. Araya, NO + (Chile 1983–2007),
dz. cyt., s. 106.

roku znak „NO +” powrócił w trakcie publicznej inauguracji
demokratycznego rządu Chile, z symbolu negacji dyktatury,
stając się znakiem afirmacji nowego porządku politycznego
i gestem upamiętnienia ruchu oporu40. Warto dodać, że jako
znak protestu był też używany w innych krajach.
Gdy „NO +” pojawiał się w tych wszystkich piśmiennych wydarzeniach, nie wiedziano, kto był jego autorem czy
raczej — inicjatorem. Tymczasem, był to projekt neoawangardowej grupy Colectivo Acciones De Arte (CADA ). Jej członkowie i członkinie, jak wiele innych artystek i artystów, należących do chilijskiej sceny niezależnej „Escena de Avanzada”,
pracowali nad „rewolucją języka artystycznego i jego zastosowaniem na polu społecznym”, a w efekcie — sięgali po różne
media i praktyki, aby „zwiększyć skuteczność społeczną i polityczną swoich działań”41. Pozostawali przy tym kolektywem
artystycznym i Araya zastanawia się, jak to było możliwe, że
zainicjowane przez nich działanie, „tak elitarne, koncepcyjne i awangardowe, mogło przyjąć w sposób prawie magiczny taką siłę? W jaki sposób akt pisma, który początkowo był
jedynie działaniem artystycznym, stał się aktem kontestacji
[…] dla tak wielu ludzi?”42.
Wedle Arayi, odpowiadały za to cztery główne czynniki,
które sprzyjały egalitarnemu, demokratycznemu przechwytowi tego aktu piśmiennego. Po pierwsze, jego anonimowość,
zniwelowanie funkcji autora na rzecz wspólnotowości43. Po
drugie, minimalistyczny i schematyczny charakter znaku,
ułatwiający jego kopiowanie i powtarzanie, ale też pozwalający go twórczo przetwarzać, dostosowywać do różnych grafizmów, nośników, kontekstów. Po trzecie, otwartość znaku,
wezwanie do uzupełnienia go i nadania mu nowej modulacji
znaczeniowej, a tym samym wykonania gestu performatywnego: zaangażowania się i — przynajmniej symbolicznego —
wsparcia działań chilijskiej opozycji. Po czwarte, lapidarna
i wyrazista formuła, która nadaje znakowi charakter kontestacyjny i pozwala zachować go niezależnie od zmieniających się kontekstów, a tym samym czyni sam znak wysoce
niepodatnym na wrogie przechwyty. Wszystkie te elementy
powodują, że „akt pisma włącza się w system łańcuchów pisma, działań, osób, przedmiotów piśmiennych oraz znaków
i gestów potwierdzenia. Wszystko razem jest niezbędne, by
osiągnąć performatywność”44.
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Do powyższych czterech czynników dodałbym jeszcze
trzy. Pierwszy to swoiste podwójne kodowanie, podwójna tożsamość napisu „NO +”, który wpisuje się w kontekst konceptualnych eksperymentów z neutralizacją estetyczną sztuki
i generatywnością, a jednocześnie odwołuje się do ulicznej
estetyki protestu i oporu. Drugi to chilijska wspólnota oporu
przeciwko dyktaturze i związana z nią wspólnota symboliczna oraz interpretacyjna, budująca wysoce spójny i stabilny
kontekst odczytywania gestów kontestacji. Trzeci to fakt,
że znak „NO +” jest symbolem, który performuje zawiązanie
wspólnotowej więzi: nie tyle ją reprezentuje, ile urzeczywistnia,
pozwalając każdemu i każdej na identyfikacyjne połączenie
się z innymi w akcie wyrażenia oporu, a jednocześnie na dokonanie tego w jednostkowy sposób.
Rozpoznając te wszystkie warunki performatywności, nie można zapominać o tym, że „NO +” był wydarzeniem,
a raczej całą serią lub siecią wydarzeń przejmowania miasta
i odzyskiwania prawa do protestu w przestrzeni publicznej.
Wydarzenie zaś definiuje się przez wyjście poza istniejące
(zdeterminowane i ograniczone) możliwości działań, przez
ustanowienie nowej ich możliwości, do której samo będzie
się odwoływało jako swojego prawa. Aby utorować przejście
dla tej nowej możliwości, wydarzenie musi wiązać się z pewną
kontrprzemocą symboliczną — musi „wpisać prawo do kontestacji, poprzez sam akt pisma, narzucić je”45. Ten element
interwencji, roszczenia i narzucenia nowych możliwości działania, stanowi punkt styczny praktyk artystycznych (każdy
nowy akt artystyczny ustanawia nowe możliwości, nowe prawa dla sztuki) oraz praktyk aktywistycznych w przestrzeni
publicznej (aktywizm zrywa z istniejącymi praktykami lub
prawami, by w imię wspólnego dobra oraz sprawiedliwszych
społecznie uregulowań ustanawiać i wykorzystywać nowe
możliwości działania).
Analiza Pedro Arayi stanowi dobry przykład tego, jak
powinno się badać społeczno-polityczną performatywność
praktyk artystycznych. Oczywiście, sama nie dostarcza wyczerpującej odpowiedzi na pytanie o warunki, jakie musi spełniać działanie artystyczne, aby jego kapitał mógł być łatwiej
przechwytywany i redystrybuowany społecznie. Wydarzenie
piśmienne „NO +” miało bowiem swoją jednostkową, historyczną specyfikę i trudno przenosić wszystkie jego cechy na
inne sytuacje i praktyki. Tym niemniej, niektóre spośród jego
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aspektów wydają się mieć bardziej uniwersalny charakter,
a jako takie zarysowują jedną z możliwych, ramowych strategii działań artystycznych, ułatwiających sojusznicze przechwyty i sprzyjających społecznej redystrybucji. Strategia
ta obejmowałaby wynalezienie czegoś (tekstu, obrazu, gestu,
obiektu, przestrzeni, akcji, przedstawienia, narracji itd.), co
mogłoby odgrywać rolę narzędzia wiązania, aktu i symbolu
wspólnotowych więzi. Niezbędny byłby też element inkluzji,
plastyczności i generatywności — sprawienie, by to „coś” dawało się powtórzyć, dopełniać, twórczo kontynuować, przerabiać i dostosowywać do innych celów, a przy tym wszystkim
ukierunkowywało doświadczenie, afekt i habitus. Z kolei artystyczno-społeczny charakter działań niesie ze sobą wymóg
ich podwójnego kodowania. Oznacza to, że działania powinny
negocjować swą estetykę, dobraną tak, aby mogła być lepiszczem relacji i narzędziem zmiany społecznej, ze swą wartością
artystyczną, która nie sytuuje się na płaszczyźnie estetycznej,
ale ma charakter bardziej konceptualny i polega na zredefiniowaniu sztuki, na wytworzeniu — poprzez zrekonfigurowanie
materii, jaką są elementy życia społecznego — nowej możliwości działań artystycznych. Nie wystarczy jednak zaprojektować samego działania tak, by jego kształt sprzyjał sojuszniczemu przechwytowi, trzeba jeszcze włączyć je, wbudować
w odpowiedni kontekst społeczny. W przypadku NO + umieszczenie napisów w przestrzeni publicznej wystarczyło do tego,
aby nastąpił przechwyt i społeczna redystrybucja działania
artystycznego. Najczęściej jednak konieczne jest podjęcie
dodatkowych starań, aby kapitał takich działań został przejęty i uspołeczniony. Mogą to być starania samych artystów
i artystek, współpracujących z lokalnymi społecznościami,
jak również starania instytucji artystycznych, podejmowane
we własnym zakresie, zarówno na płaszczyźnie edukacyjnej,
jak i społecznej. Aby jednak doszło do szerszej i bardziej skutecznej redystrybucji różnych form kapitału generowanego
przez sztukę, konieczne są sojusze i podjęcie współpracy —
zarówno przez twórców, jak i instytucje artystyczne — z innymi podmiotami działającymi w sferze publicznej.
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SOJUSZE, TRUDNOŚCI, POSTULATY
W ostatnich latach mamy niewątpliwie do czynienia
z pogłębianiem się w sztuce polskiej „zwrotu społecznego”,
czy też, ogólniej mówiąc, „zwrotu na zewnątrz”, który łączy
w sobie aspekty społeczne, kulturowe, edukacyjne, aktywistyczno-miejskie i polityczne. Choć praktyki tego rodzaju
pozostają wciąż zdecydowanie tendencją mniejszościową,
to jednocześnie podlegają dynamicznemu rozwojowi. Coraz
częstsze i coraz lepiej widoczne są działania obejmujące różne formy zaangażowania w życie lokalnych społeczności, rośnie liczba projektów artystycznych z elementami interwencji
obywatelskich, podejmowane są próby współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi o charakterze społecznym i edukacyjnym. Zawiązują się różne sojusze,
jak na razie — mniej lub bardziej krótkotrwałe. Wśród artystów i artystek powoli kształtuje się społecznościowy habitus, obejmujący gotowość do użyczania swoich kompetencji
i dzielenia się kapitałem symbolicznym oraz społecznym, podejmowania działań na rzecz jednostek i grup podlegających
wielorakim formom marginalizacji lub wykluczenia. Słabnie
lęk przed środowiskowym, „branżowym” odium, jakie mogłoby spaść na artystkę-aktywistkę lub artystę-społecznika.
Utrwala się możliwość negocjacji obu tych ról, podziału pracy
między obydwoma typami działalności, bądź nakładania ich
na siebie i wzajemnej hybrydyzacji.
Można przypuszczać, że ta tendencja będzie się dalej pogłębiać. Sprzyjały jej, i wszystko wskazuje na to, że nadal będą sprzyjać, takie między innymi czynniki, jak rozwój
ruchów obywatelskich, a w szczególności ruchów miejskich,
w których ideowe i organizacyjne ramy często wpisuje się artystyczny aktywizm; upowszechnianie się samoorganizacji
społecznościowej w postaci różnego rodzaju stowarzyszeń,
kolektywów, kooperatyw; programy stypendialne i grantowe,
finansowane z budżetu centralnego bądź samorządowego,
dopuszczające, a niekiedy wręcz uprzywilejowujące projekty artystyczno-społeczne; programy rewitalizacji społecznej,
zakładające możliwość wykorzystania takich projektów jako
narzędzi odbudowy kapitału społecznego i kulturowo w zdegradowanych społecznościach oraz poprawę jakości ich życia; przyswajanie i przepracowywanie idei aktywistycznych
przez świat sztuki oraz instytucje artystyczne. Niektóre z tych
czynników działają w sposób głęboko ambiwalentny — mogą
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stymulować i wspierać zawiązywanie się sojuszy, ale jednocześnie generują wiążące się z nimi trudności i niebezpieczeństwa.
Głównym problemem — związanym z działaniami
artystycznymi, które wkraczają w szeroko rozumiane pole
społeczne — jest postępująca instrumentalizacja kultury,
przede wszystkim ekonomiczna i polityczna. Praktyki kulturowe, w tym również sztuka, są wprzęgane w mechanizmy
generowania zysku, a także stają się narzędziami PR-owych
praktyk wizerunkowych. Pomagają budować kapitał symboliczny miejsc i obiektów, ich aurę kulturową, przechwytywaną
i przekuwaną następnie w zysk finansowy. Ożywiając okolice
zdegradowane społecznie, podnoszą ich wartość ekonomiczną, przez co mogą przyczyniać się do ich gentryfikacji. Coraz
częściej bywają też substytutami systemowej polityki ekonomicznej i socjalnej — jako tańsze, bardziej medialne i silniej
„wybrzmiewające” symbolicznie, stają się ideologicznym alibi władz państwowych oraz samorządowych. Paradoksalnie,
w takich sytuacjach, praktyki kulturowe i artystyczne, odpowiednio wspomagane, kanalizowane i eksploatowane, okazują się częstokroć bardzo skuteczne — choć ich skutki są
wówczas diametralnie różne od tego, co w sposób uprawniony można uznać za ich etos.
Chodzi tu o symptomy szerszego procesu zawłaszczania oraz instrumentalizacji wartości emancypacyjnych,
traktowania ich jako obiekty kapitalistycznej eksploatacji
oraz narzędzi kontroli społecznej. Inkluzywizm, integracja, aktywność, partycypacja, zaangażowanie, działanie, współpraca, doświadczenie — i oczywiście, „kreatywność”: są to dziś
w Polsce powszechne hasła polityki społecznej i kulturalnej na
poziomie ogólnokrajowym i regionalnym, w polityce rządowej
i samorządowej, w polityce narodowych instytucji kultury (na
czele z Narodowym Centrum Kultury i jego, jakże znamiennie
zatytułowaną, serią wydawniczą „Kultura się liczy!”), a także
w projektach wielu podmiotów trzeciego sektora.
Nie jest łatwo przeciwstawić się tym mechanizmom
o tyle, o ile oznaczałoby to zanegowanie samych wartości
emancypacyjnych, które uległy zawłaszczeniu oraz instrumentalizacji. Trzeba uważać, aby nie wylać przysłowiowego
„dziecka z kąpielą”. Pod wpływem instrumentalizacji, wartości
emancypacyjne ulegają petryfikacji i spłyceniu, stają się nominalnymi hasłami, pod którymi kryją się praktyki i interesy
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głęboko sprzeczne z jakąkolwiek emancypacyjną obietnicą.
Chodzi więc o to, aby odzyskiwać ten emancypacyjny potencjał, by odróżniać i oddzielać go od czynników instrumentalizujących i eksploatacyjnych, co oczywiście nie jest łatwe
ani do końca możliwe. Tym niemniej, wiele współczesnych
strategii aktywistycznych opiera się na przekonaniu, iż trzeba „trzymać za słowo” tych, którzy szermują hasłami emancypacyjnymi i domagać się polityki, która urzeczywistniałaby zawarte w nich obietnice. Konieczny jest dalszy rozwój
tej „kultury odzysku”.
W kontekście potencjalnych sojuszy sztuki z innymi
podmiotami działającymi w sferze publicznej, musi się to przekładać na krytyczną świadomość uwarunkowań określonej
formy współpracy, na świadomość tego, na ile dana sytuacja
wiąże się z groźbą przechwytu i przemiany obietnicy redystrybucji społecznej w eksploatację — i sztuki, i społeczności. Chodzi tu o decyzje, które trzeba podejmować na każdym
kroku, o realną politykę i realną odpowiedzialność za działania artystyczno-społeczne oraz ich przejmowanie przez — by
ograniczyć się do kilku typowych przykładów — aktywistów
miejskich, społecznych czy kulturowo-edukacyjnych, władze samorządowe, a nawet podmioty gospodarcze. Nie zawsze daje się dostrzec groźbę wrogiego przechwytu, ale są
sytuacje i propozycje współpracy, których koszty symboliczne, kulturowe, społeczne, ekonomiczne czy polityczne można dość łatwo przewidzieć. Konieczne jest budowanie wiedzy
o takich sytuacjach i jej szeroka redystrybucja, dzielenie się
praktycznym doświadczeniem, wyniesionym z realizowanych
działań i zawieranych sojuszy. Jest to jeden z podstawowych
warunków oporu wobec instrumentalizacji, a przynajmniej
pewnych jej form.
Kolejnym ważnym problemem — związanym z działaniami artystyczno-społecznymi — jest charakterystyka ich
skuteczności. Czy mogą one mieć skuteczność „realną”, czy
tylko „symboliczną”? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby szerzej przeanalizować relacje między działaniami
w sferze symbolicznej i w sferze realnej, zależności pomiędzy symbolicznym imaginarium a realną praktyką społeczną, kulturową i ekonomiczno-polityczną. Nie będę rozwijał
takich analiz, ograniczę się do przywołania i „skrzyżowania”
ze sobą dwóch par pojęciowych.
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Weźmy z jednej strony — skuteczność w sferze symbolicznej i w sferze realnej, z drugiej zaś strony — skuteczność
fragmentaryczną i systemową. Pomiędzy elementami każdej
z tych par, jak i pomiędzy obiema parami, istnieją złożone relacje. Działania, mające efekty w sferze symbolicznej, mogą
też wywierać — szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej — większy wpływ na zmianę rzeczywistości niż działania,
mające skutki w sferze realnej. Niekiedy upatruje się w tym
szansy dla sztuki jako narzędzia skutecznej interwencji i transformacji sfery symbolicznej. Sprawy nie mają się jednak tak
prosto — jeśli transformacja porządku symbolicznego ma
charakter fragmentaryczny, nie jest go w stanie istotnie naruszyć i niczego trwale nie zmienia. To samo dotyczy, oczywiście, działań w sferze realnej: pozostając fragmentaryczne, nie prowadzą do przekształcenia mechanizmów systemowych i ich skuteczność pozostaje ograniczona. Można by
powiedzieć, że jest to wtedy skuteczność — w dwojakim tego
słowa znaczeniu — „symboliczna”: działania te nie zmieniają
zbyt wiele w porządku realnym, ale za to mogą artykułować
i nagłaśniać pewne problemy, wprowadzać je do dyskursu
publicznego, a w ten sposób dokonywać ich upolitycznienia.
Tu jednak na przeszkodzie może im ponownie stawać ich
fragmentaryczny charakter.
To krótkie ćwiczenie pojęciowe jasno pokazuje, że zarówno w sferze symbolicznej, jak i realnej, a także w ich wzajemnym powiązaniu, działaniom fragmentarycznym powinno
towarzyszyć forsowanie konieczności zmian systemowych.
Walka o rekultywację pojedynczego trawnika w mieście lub
tworzenie artystycznych świetlic środowiskowych nie może
być celem samym w sobie. Tym, co powinno ukierunkowywać takie działania artystyczno-społeczne, jest perspektywa
przejścia od redystrybucji symbolicznej i fragmentarycznej
do redystrybucji systemowej i realnej.
„Zwrot społeczny” w sztuce ma też, oczywiście, swoje
wewnętrzne aporie, a jedną z podstawowych tworzy napięcie
między próbą upodmiotowienia danej społeczności i dążeniem do tego, by wspomóc ujawnienie się jej własnej, oddolnie ukształtowanej podmiotowości. Z jednej strony, chodzi tu
o próby kształtowania, edukowania, wyrwania tej społeczności z marazmu, niwelowania różnych form wykluczenia, jakiemu podlegają jej członkowie i członkinie, oferowanie im nowych, przyniesionych z zewnątrz norm, wartości, sposobów
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zachowania, estetyk itd., proponowania im odmiennej formy
życia. Tego rodzaju działania mogą się spotkać z nieufnością i oporem ze strony członków i członkiń społeczności —
mogą oni poczuć się napiętnowanymi jako „ludzie z problemami”, mogą też uznać, iż są traktowani w sposób protekcjonalny, paternalistyczny i poddawani symbolicznej kolonizacji. Negatywnie może zadziałać również poczucie dystynkcji
kulturowej i społeczno-ekonomicznej, której nośnikiem jest
ktoś, kto za pomocą działań artystycznych chce zmienić życie
społeczności. Z drugiej strony, istnieje więc przeświadczenie,
że aby nawiązać współpracę z daną społecznością, trzeba podejmować działania, które będą miały na celu dostrzeżenie jej
oddolnie kształtującej się podmiotowości, choćby w postaci
zablokowanej lub zalążkowej, rozpoznanie jej immanentnej
kultury i estetyki, jej energii i symboli identyfikacyjnych —
po to, aby wspomóc jej samorozwój. Tego rodzaju podejście
zakłada konieczność minimalizacji przemocy symbolicznej, a redystrybucję społeczną ujmuje w kategoriach odblokowania możliwości działania i zdolności do samoekspresji.
Istnieje tu z kolei groźba mitologizowania samej tej społeczności i przeceniania samoemancypacyjnych potencjałów
jej podmiotowości. Jej rozwój, o ile faktycznie nastąpi, może
doprowadzić do reprodukcji i utrwalenia się negatywnych
mechanizmów, które ją po części wytworzyły i są przez nią
ucieleśniane. Może to być podmiotowość rządzona resentymentem, reakcyjna, homofobiczna, szowinistyczna, ksenofobiczna, rasistowska. Nie sposób przepracować takich sytuacji,
nie ingerując w porządek symboliczny danej społeczności i nie
próbując go przekształcić. W konkretnej sytuacji niezbędne
będzie negocjowanie i łączenie pewnych elementów obu powyższych strategii. Jest to oczywiście kwestia praktyki, dobrej analizy sytuacji, ale też wprawy, wyczucia, wrażliwości,
afektu — oraz szczęścia.
Nie można zapominać, że podmioty, które mogą potencjalnie wejść w sojusz i rozpocząć współpracę, pochodzą
często z odrębnych światów społecznych i kulturowych —
stycznych, a nawet miejscami przenikających się, ale jednak
odmiennych, ze specyficznymi zasadami, habitusami, wartościami, „kulturami eksperckimi” itp. Sojusz i współpraca
wymagają podstaw wiedzy o specyfice pracy w innej sferze,
na przykład — w sferze sztuki i w sferze aktywizmu miejskiego. Wzajemne zrozumienie tych specyfik pozwoli lepiej
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wynegocjować zasady „podziału pracy” w zawiązującym się
sojuszu. Istotną funkcję w tym procesie mogą pełnić osoby
łączące w sobie dwojakie lub wielorakie kompetencje i poruszające się po wielu polach. Mają one szansę odegrać rolę
łączników międzyśrodowiskowych, mediatorów ułatwiających sojusz i współdziałanie podmiotów z różnych sfer.
Prowadzi to nas do problemów ściśle związanych
z kwestią mediacji. Niezbędnym warunkiem zaistnienia sztuki jako polityki redystrybucji jest redystrybuowanie różnych
form kapitału niezbędnego do kontaktu ze sztuką. Istotną
rolę mają tu do odegrania instytucje sztuki oraz krytyka artystyczna, czy też szerzej — dyskurs o sztuce. Są to „naturalni”, środowiskowi sojusznicy sztuki (choć i ten sojusz nie
jest pozbawiony trudności oraz napięć).

46.
Odwołuję się tu do terminologii —
choć już niekoniecznie praktyki —
„nowej muzeologii”, zob. P. Vergo, Milczący obiekt, przeł. A. Łyda, [w:] Muzeum Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005,
s. 322.

Sądzę, że w tym kontekście istotnym problemem instytucji artystycznych, takich jak galerie, muzea i centra sztuki
jest rozdział działalności badawczo-wystawienniczej od działalności edukacyjnej. Ta ostatnia bywa wciąż zaniedbywana, ale nawet jeśli rozwija się prężnie, jak dzieje się to w wielu placówkach, to i tak istnieje w dość ścisłym oddzieleniu,
symbolicznym i technicznym, od tego, co wciąż uznawane
jest za główny nurt ich działalności, czyli od wystaw i projektów artystycznych. Muzeum czy galeria to jednocześnie
laboratorium sztuki i dział upowszechniania wartości artystycznych. Ten laboratoryjny, specjalistyczny wymiar instytucji artystycznych, będący też płaszczyzną symbolicznego
współzawodnictwa między nimi, pozostaje nieredukowalny
i nie chodzi o to, aby go usuwać. Istnieje jednak rodzaj „branżowego” lęku przed wprowadzeniem edukacji i uspołecznienia
sztuki w symboliczne centrum działalności instytucji. W tym
sensie edukacja pozostaje wciąż dodatkiem, niezależnie od
tego, jak inwencyjne formy zdarza się jej przybierać. Wciąż
zbyt mało jest, na przykład, wystaw „kontekstualnych”, a mogłyby one pełnić funkcję edukacyjną o wiele efektywniej niż
wystawy „estetyczne”46, nawet z towarzyszącymi im wykładami, oprowadzaniami kuratorskimi itd. Chodziłoby więc o to,
aby przyznać wystawom kontekstualnym oraz innym typom
działań edukacyjnych wyższy status symboliczny w tożsamości instytucji sztuki i większy udział w jej działalności —
w jej praktyce produkcyjnej jako praktyce redystrybucyjnej.
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Z analogiczną pod tym względem sytuacją mamy do
czynienia na polu krytyki artystycznej. W ostatnim czasie
dużo mówiło się o „powrocie krytyki”: organizowano dyskusje
poświęcone kondycji polskiej krytyki sztuki, jej przemianach,
związanych przede wszystkim z jej wkroczeniem na blogi internetowe i portale społecznościowe, a także o jej reformie
czy wreszcie — potrzebie. Przy okazji doszło do ciekawych
polemik dotyczących właściwego kształtu i sposobu uprawienia krytyki artystycznej. Jakub Banasiak dopatrywał się
jej aktualnych problemów w zjawisku „archipelagizacji” —
w rozbiciu dyskursu krytyki na wiele odrębnych „wysepek”
w przestrzeni internetowej, rozdrobnieniu jej na głosy, które
nie wchodzą ze sobą w starcia lub interakcje, a przez to nie
generują wspólnej teoretycznej i kulturowej wartości dodanej 47. Iwo Zmyślony odrzucał tę diagnozę i wskazywał, że
problemem krytyki jest raczej jej trwanie przy paradygmacie dyskursu emancypacyjnego i jego założeniach, podczas
gdy ten „stracił swą dawną świeżość, skostniał i odkleił się od
rzeczy”48. Jak wyjaśniał,

w polu sztuki wszyscy podzielamy zbiór tych samych założeń — wierzymy w antagonizm, permanentny rewizjonizm,
polaryzację stanowisk, tropienie mechanizmów wykluczeń
i rozbijanie zastałych struktur władzy. Bezkrytycznie zakładamy, że wskazane wartości stanowią cel sam w sobie — zapewniają „z automatu” wolność, kreację, postęp, przekraczanie
schematów i poprawianie świata49.

Emancypacja jest tu więc rozumiana jako podważanie
status quo oraz działanie na rzecz polityki wolności i uznania
wartości spoza głównego nurtu. Wedle Zmyślonego, dyskurs
emancypacyjny przestał dostarczać inspiracji do tworzenia
nowych szkół myślenia i nie generuje już żadnej teoretycznej
nadwyżki. Receptą na ten stan rzeczy ma być uprawianie „krytyki jako filozofii”, wypracowywanie języka, w którym można
mówić zarówno o sztuce, jak i o samym tym języku oraz mechanizmach rządzących w polu sztuki: „tylko tą drogą możemy stawić czoło własnym ograniczeniom, zachwiać dyskursem od wewnątrz, przełamać myślowe nawyki, wyruszyć na
poszukiwania nowego paradygmatu”50.
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47.
J. Banasiak, Archipelag, link, troll. Krytyka dzisiaj, „Dwutygodnik” 2012, nr 92
[online], http://www.dwutygodnik.
com/artykul/3996-archipelag-linktroll--krytyka-dzisiaj.html [dostęp:
26.04.2014].

48.
I. Zmyślony, Krytyka jako filozofia,
„Szum” 2013 (02 V) [online], http://
magazynszum.pl/krytyka/krytykajako-filozofia [dostęp: 26.04.2014].

49.
Tamże.

50.
Tamże.
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Zgadzam się z tezą o skostnieniu paradygmatu emancypacyjnego, ale nie sądzę, że należy go odrzucać. Trzeba
raczej dostrzec jednostronność jego dotychczasowej formuły — to, iż brakuje w niej idei redystrybucji wartości wytwarzanych przez sztukę. Idei tej nie znajdziemy też w propozycji
Zmyślonego, która zakłada stworzenie swego rodzaju laboratorium krytyki; warto zresztą zauważyć, że opis jego funkcji —
dekonstrukcja założeń krytyki artystycznej, przełamywanie
myślowych nawyków itp. — przypomina charakterystykę
kwestionowanego dyskursu emancypacyjnego. Nie ma tu
mowy o kwestii upowszechniania wiedzy o sztuce, o tłumaczeniu jej specyficznych wartości ani też o możliwej kulturowo-społecznej roli dyskursu o sztuce. Koncepcja ta pozostaje
zamknięta w wymiarze czysto „branżowym”.

51.
I. Kowalczyk, O krytyce zaangażowanej, „strasznasztuka2” 2014 (05 II)
[online], http://strasznasztuka.
blox.pl/2014/02/O-krytycezaangazowanej.html [dostęp:
26.04.2014].

Do propozycji Zmyślonego krytycznie odniosła się też
na swoim blogu Izabela Kowalczyk. Jej zdaniem, głównym
problemem, z jakim musi się dziś mierzyć krytyka artystyczna, jest fakt, że sztuka współczesna jest powszechnie niezrozumiana, a w efekcie — „nie jest doceniana jako obszar rozwijania wyobraźni, nie docenia się też jej roli dla demokracji.
A przecież pokazuje ona różne punkty widzenia, wydobywa
różnorodność poglądów, a zarazem uczy nas «różnić się pięknie», ale też zwraca uwagę na trudne problemy społeczne
[…]”51. Powraca tu więc wątek sztuki jako polityki uznania dla
różnorodności społecznej. Tym razem towarzyszy mu jednak
wyraźniejsze nawiązanie do idei redystrybucji wiedzy o sztuce. Odwołując się do własnej praktyki dydaktycznej w świecie
akademickim, Kowalczyk podkreśla, że nawet studenci szkół
artystycznych nie rozumieją sztuki współczesnej, nie posiadają bowiem umiejętności analitycznego patrzenia na realizacje artystyczne oraz ich interpretowania. Jest to szerszy
problem społeczny, który określa ona mianem „wizualnego
analfabetyzmu”. Nie jest mu w stanie zaradzić „krytyka jako
filozofia”, której wizję nakreślił Iwo Zmyślony. Należałoby raczej

zejść z wyżyn naszych uczonych mikroświatów i wrócić do
podstawowych założeń krytyki, jakimi są: tłumaczenie, próba
przekładu języka wizualnego na język werbalny, wyjaśnianie,
interpretacja, ocenianie. […] przede wszystkim powinna ona
umożliwić „zobaczenie” pracy artystycznej, a dokładnie —
„zobaczenie ze zrozumieniem”.52

52.
Tamże.
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Co ciekawe, doskonałego modelu, jaki powinna w tym
zakresie przyjąć i wdrożyć krytyka, dostarcza — zdaniem autorki — realizacja artystyczna, a mianowicie projekt Karoliny
Breguły Biuro tłumaczeń sztuki53.
Z całym przekonaniem podpisuję się pod tym, co postuluje Kowalczyk (mam notabene podobne doświadczenia
z akademickiej praktyki dydaktycznej), jakkolwiek nie sądzę,
że dyskurs tłumaczący lub edukujący, redystrybuujący formy
kapitału niezbędnego do rozumienia i afektywnego kontaktu ze sztuką, powinien być wyłącznym sposobem uprawiania
krytyki artystycznej. Jest niewątpliwie miejsce na różne jej
formy, i te bardziej specjalistyczne, i te edukacyjno-społeczne. Istnieje jednak paląca potrzeba rozwoju krytyki, która nie
tylko tłumaczyłaby specyficzne wartości sztuki, ale też skutecznie wbudowywała je w przestrzeń kulturową i społeczną,
odgrywała rolę mediatorki i negocjatorki sztuki.
Czy polski świat sztuki otworzy się na potrzebę uprawiania takiej krytyki? Nie jest to wcale pewne, jeśli sądzić
po niektórych reakcjach na podobne postulaty. Niedługo
po pojawieniu się wpisu Izabeli Kowalczyk, felieton poświęcony krytyce artystycznej opublikował Łukasz Gorczyca.
Ironizował w nim na temat idei pisania „w sposób zrozumiały i przystępny, żeby edukować społeczeństwo. Za tym stoi
cokolwiek buńczuczne przekonanie, że krytyk to ktoś, kto
objaśni nam sens sztuki, kto okrągłymi słowami i rzetelnymi
argumentami dowiedzie wielkości lub nikczemności dzieła”54.
Gorczyca dostrzega raczej wartość w „niezrozumiałości” dzieła, w „ochronie sztuki przed właściwym zrozumieniem, a co za
tym idzie — utratą jej retorycznej siły”55. W ten sposób nie tylko karykaturalnie zniekształca ideę krytyki tłumaczącej sztukę i uczącej — jak trafnie ujęła to Kowalczyk — „patrzenia ze
zrozumieniem”, ale też zdaje się zapominać, że aby docenić
„niezrozumiałość” jako specyficzną wartość dzieła sztuki, trzeba ją właśnie dobrze zrozumieć... To zaś wymaga wykształcenia odpowiednich kompetencji odbiorczych. Odmawiając
racji bytu krytyce „dydaktycznej”, Gorczyca poniekąd odmawia innym możliwości wykorzystania drabiny, po której sam
wspiął się na wysoki poziom kompetencyjny.
Na ile postulowana polityka redystrybucyjna dyskursu o sztuce oraz instytucji artystycznych będzie skuteczna?
Wydaje się, że będzie to raczej skuteczność fragmentaryczna
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53.
Zob. stronę internetową projektu —
[online], http://biurotlumaczen.art.pl
[dostęp: 26.04.2014].

54.
Ł. Gorczyca, Strach przed czytaniem,
„Dwutygodnik” 2014, nr 135 [online],
http://www.dwutygodnik.com/
artykul/5042-dobry-wieczorstrach-przed-czytaniem.html
[dostęp: 26.04.2014].

55.
Tamże.
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i symboliczna. Tego rodzaju działania nie zastąpią bowiem
rozwiązań systemowych na poziomie samorządowej i krajowej polityki oświatowej. Mogą być jednak sposobem na oddolne budowanie w tym zakresie wzorców dobrych praktyk
i forsowanie ich jako propozycji mechanizmów systemowych.
Pewną szansą na ich wdrożenie i upowszechnienie są programy systemowej współpracy szkół oraz innych placówek
oświatowych z organizacjami i instytucjami kultury w zakresie edukacji kulturalnej, umieszczane w strategiach rozwoju
kolejnych miast polskich. Programy takie tworzą podstawy
dla potencjalnych sojuszy świata sztuki ze sferą oświaty — ze
wszystkimi trudnościami, ambiwalencjami i niebezpieczeństwami, jakie mogą się z nimi wiązać.

ZAWÓD ARTYSTY

56.
Zob. strony internetowe http://
forumsztukiwspolczesnej.blogspot.
com oraz http://ozzip.pl/inicjatywapracownicza [dostęp: 28.04.2014].

Ostatnim zagadnieniem, jakie chciałbym poruszyć, jest
redystrybucja ekonomiczna i socjalna w samym polu sztuki.
Pytanie o „skuteczność sztuki” jest stawiane coraz częściej
w odniesieniu do sytuacji środowiska artystycznego w Polsce
oraz materialnych uwarunkowań pracy twórczej. Wysoki kapitał symboliczny, generowany przez praktyki artystyczne,
nie przekłada się na odpowiednie rozwiązania w kwestii zarobków oraz praw pracowniczo-socjalnych polskich artystów
i artystek jako grupy zawodowej. Czy są oni w stanie doprowadzić do wprowadzenia niezbędnych rozwiązań systemowych? Organizacją, która podejmuje działania w tym celu, jest
Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, powołane do życia
w grudniu 2009 roku, a w marcu 2011 roku sformalizowane
jako stowarzyszenie zwykłe. W listopadzie 2013 roku OFSW
weszło w sojusz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym
Inicjatywa Pracownicza, co zaowocowało powstaniem w strukturach związkowych Komisji Środowiskowej „Pracownicy
Sztuki”56. Obecne działania OFWS i KŚ „Pracownicy Sztuki”
zmierzają przede wszystkim do zagwarantowania tego, że
instytucje sztuki będą wypłacały artystom i artystkom honoraria za wystawy oraz projekty artystyczne, a także sprawienia, by wynagrodzenia dla twórców były obowiązkowo
uwzględniane w programach grantowych. Równie istotna
jest kwestia sformułowania praw pracowniczych artystów
i artystek jako grupy zawodowej oraz objęcie ich systemem
ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych.
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Wejście w struktury związkowe OZZ IP doprowadziło do intensyfikacji działań zmierzających do realizacji
tych postulatów. Na przełomie 2013 i 2014 roku zorganizowano szereg spotkań, w trakcie których dyskutowano nad
formami skutecznej walki o prawa pracownicze oraz socjalne artystów i artystek57. W pierwszych miesiącach 2014 roku
podpisano porozumienia z instytucjami artystycznymi, które zadeklarowały zgodę na wypłacanie honorariów twórczych i określiły ich minimalne stawki — do kwietnia 2014
roku porozumienia takie podpisało dziewięć instytucji z całej
Polski. Podejmowane były też rozmowy z przedstawicielami
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w celu wypracowania
rozwiązań prawnych, poprawiających sytuację ekonomiczno-socjalną twórców w Polsce. Jest jeszcze za wcześnie, aby
oceniać skuteczność tych działań, bądź móc przewidywać,
jakie konkretnie rozwiązania systemowe uda się dzięki nim
przeforsować. Sam fakt skutecznej samoorganizacji środowiska artystycznego, czyli zaistnienie OFSW i — co pod pewnymi względami nawet ważniejsze — KŚ „Pracownicy Sztuki”
w strukturach związkowych Inicjatywy Pracowniczej, należy
jednak uznać za ważne i obiecujące zjawisko. Bez ogólnopolskiej platformy, zrzeszającej artystów i artystki, a także bez
statusu związkowego, działania, które trzeba podejmować
w celu realizacji ekonomicznych i socjalno-prawnych postulatów środowiska twórczego, byłyby najprawdopodobniej
z góry skazane na porażkę.
Działania na poziomie centralnym to jednak nie wszystko. Równolegle powstawały i rozwijały się niezależne od OFSW
inicjatywy regionalne, zakładające konieczność konfrontacji
z władzami samorządowymi i — na ile to możliwe — podjęcia
z nimi negocjacji, a nawet współpracy. Jedna z takich inicjatyw
narodziła się w 2011 roku w Łodzi i rozwija się do dziś. Jako jej
uczestnik i współorganizator, chciałbym opisać jej wybrane
elementy. Uważam bowiem, że wciąż w niedostatecznym
stopniu funkcjonuje wymiana wiedzy i doświadczeń, jakie
powstają przy okazji tego rodzaju lokalnych przedsięwzięć.
1 kwietnia 2011 roku, w łódzkiej Galerii Wschodniej odbył się wernisaż wystawy Zawód artysty. Jej pomysłodawcą,
kuratorem, a także jednym z uczestników był Marcin Polak.
Obok niego w wystawie udział wzięli: Agnieszka Chojnacka,
Gregor Gonsior, Nils Grarup, Artur Malewski, Anna Orlikowska,
Wiktor Polak, Marta Pszonak, Agnieszka Natasza Splewińska,
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57.
Chodzi między innymi o panele dyskusyjne: Czy artyści mogą skutecznie walczyć o swoje prawa socjalne?
(24.10.2013, Bar Studio, PKiN, Warszawa); Czy artyści mogą skutecznie
walczyć o swoje prawa pracownicze?
(18.01.2014, Instytut Sztuki „Wyspa”,
Gdynia); Jak artyści i artystki mogą
skutecznie walczyć o prawa pracownicze? (20.01.2014, Świetlica Krytyki
Politycznej w Łodzi). Warto dodać, że
pojęcie skuteczności zostało wcześniej użyte w tytule tekstu, który luźno nawiązywał do ogólnopolskiej akcji strajkowej „Dzień bez sztuki”, zorganizowanej pod patronatem OFSW
w maju 2012 roku — zob. A.M. Wasieczko, Czy strajk artystów może być
skuteczny? „Obieg” 2013 (05 VII) [online], http://www.obieg.pl/teksty/29145
[dostęp: 28.04.2014]. Jak pisze autorka, „zamknięcie galerii i muzeów
w geście solidarności z wytwórcami
kultury miało na celu zwrócenie uwagi
opinii publicznej na ich problemy socjalne. Przez rok wiele się nie zmieniło,
lecz protest artystów sprowokował do
dyskusji o jego skuteczności i możliwościach organizowania się twórców
funkcjonujących we współczesnym
systemie pracy prekarnej”.
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58.
Zob. informacje o wystawie na stronie
internetowej Galerii Wschodniej —
http://www.wschodnia.pl/wystawy_
2011_2.html [dostęp: 30.04.2014].

Adam Szwarc i Elina Toneva. Jak pisał Marcin Polak, była to
„ekspozycja realizacji z życia zawodowego artystów. Okazuje
się, że prawie każdy artysta, a już na pewno młody artysta ma
drugi zawód”58. Obiekty pokazane na wystawie nie były więc
wytworami działalności artystycznej, lecz pracy zarobkowej,
„chałturami” — nie tyle w sensie niskiej jakości wykonania, ile
pracy niezgodnej z zainteresowaniami, sytuującej się poniżej
kompetencji i ambicji twórców. Z wystawą od samego początku łączyły się postulaty zmiany warunków działalności
twórczej i redystrybucji kapitału związanego z publicznym
istnieniem i funkcjonowaniem sztuki: Marcin Polak podkreślał, iż ze sztuki utrzymują się urzędnicy i pracownicy instytucji artystycznych, od dyrektora do sprzątaczki, natomiast
wynagrodzenia za jej tworzenie i prezentację nie trafiają do
artystów i artystek.
Wystawa opierała się po części na grze z tradycją
Duchampowskiego ready made — poniekąd nawiązywała do
idei reverse ready made. Duchamp wprowadzał w kontekst
sztuki gotowe, masowo produkowane przedmioty, zmieniając ich status i czyniąc z nich maszyny znaczeniotwórcze oraz
narzędzia refleksji nad statusem sztuki, nowymi możliwościami jej uprawiania i jej instytucjonalnym wymiarem, nad
jej kształtem i sensem w dobie produkcji przemysłowej. Od
tego czasu wykorzystywanie przedmiotów gotowych stało
się rozpowszechnioną konwencją artystyczną. Na wystawie
konwencja ta została niejako „odwrócona”. Prezentowane
tam obiekty, niektóre wyprodukowane przemysłowo, „podszywały się” pod ready made, ale tylko po to, by jednocześnie podkreślić swój realny, utylitarny status oraz zarobkowy
charakter pracy, w wyniku której powstały, a dzięki temu —
osadzić sztukę w materialnych, ekonomiczno-społecznych
uwarunkowaniach twórczości oraz życia artystów i artystek.
Efekt był nieco groteskowy: rajstopy na sterczących
z podłogi nogach manekinów, piżamy ułożone na kartonowym
pudełku, obraz świętej Faustyny, atrapy karabinów wykorzystywanych w treningach Krav Maga, ulotki reklamowe z torbą
do ich roznoszenia, buty ze streetartowym nadrukiem, medaliony z Janem Pawłem II, fotografie srebrnej szczęki i inne
dziwaczne obiekty, wyglądające dość ubogo w przestrzeni
galeryjnej. Dodatkowo, niejednoznaczną wymowę wystawy
potęgował fakt, iż jej otwarcie miało miejsce w prima aprilis.
Mogło się to wydawać niepożądane z perspektywy tematyki
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wystawy i stojących za nią postulatów, ale niewątpliwie pomogło artystom i artystkom pokonać pewne opory przed tym
pracowniczym „coming outem”. Jak wiadomo, prawda ma
(a przynajmniej czasami miewa) strukturę fikcji...
Jeszcze przed otwarciem wystawy, Marcin Polak zaproponował mi napisanie tekstu, który by jej towarzyszył. Nie
podjąłem się tego, nie chcąc w tej sytuacji mówić za artystów
i artystki. Ostatecznie, zdecydowaliśmy, że oddamy głos im
samym i zorganizujemy otwartą dyskusję na temat ich sytuacji ekonomiczno-socjalnej oraz perspektyw jej poprawy.
Kilka dni po wernisażu wystawy Zawód artysty, w Muzeum
Sztuki odbyło się spotkanie, w którym, oprócz licznego grona
łódzkich artystów i artystek, udział wzięli dyrektor Muzeum
Sztuki Jarosław Suchan i dyrektorka Miejskiej Galerii Sztuki
w Łodzi Elżbieta Fuchs, a władze samorządowe reprezentowali wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak oraz dyrektor
Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi Jakub Wiewiórski.
Rozmowa dotyczyła między innymi konieczności zbudowania od podstaw miejskiej polityki kulturalnej, braku wsparcia
lokalnej sceny artystycznej przez łódzkie instytucje sztuki,
braku stypendiów twórczych oraz trudności w pozyskaniu
pracowni artystycznych.
Dyskusja nie przyniosła wymiernych efektów — co
nie dziwi o tyle, o ile była to pierwsza od wielu lat, chwilami
dość burzliwa, konfrontacja różnych sił i interesów określających łódzkie pole produkcji artystycznej. Spotkanie odegrało jednak rolę czynnika integrującego tutejsze środowisko osób związanych ze sztuką. Przez lata przeważała w nim
atomizacja, niechęć czy niezdolność do organizowania się
i publicznego zabierania głosu we własnej sprawie. Wystawa
i spotkanie odegrały rolę katalizatorów zmiany. Wyraźnie pokazały potrzebę zbudowania zbiorowej podmiotowości, która mogłaby być aktorem i stroną w rozmowach z władzami
miasta oraz osobami kierującymi instytucjami artystycznymi w Łodzi. Wkrótce też doszło do kolejnego spotkania pod
szyldem Zawód artysty, w trakcie którego grono łódzkich artystów, artystek, krytyków i kuratorek sztuki utworzyło grupę
roboczą. Jej ogólnym celem było — i nadal jest — wspieranie
samoorganizacji łódzkiego środowiska artystycznego, wymiana informacji, konsultacje oraz podejmowanie i koordynacja
działań na rzecz zmiany miejskiej polityki kulturalnej.
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Pod koniec października 2011 roku łódzki samorząd
miejski i wojewódzki, przy współpracy z Narodowym Centrum
Kultury, zorganizowały Regionalny Kongres Kultury. Choć
nieco sceptycznie podchodziliśmy do obietnicy zmian, których miał być początkiem, zdecydowaliśmy się wziąć w nim
udział i przygotowaliśmy w jego ramach panel dyskusyjny
Zawód artysty: jak wspierać rozwój młodej łódzkiej sceny
artystycznej? Nie chcąc, aby dyskusja ponownie zabrnęła
w ślepy zaułek, co najczęściej wiązało się z rozbieżnościami
w diagnozowaniu sytuacji łódzkiej sceny artystycznej, postanowiliśmy stworzyć taką diagnozę wcześniej. Posłużyła
do tego ankieta, na którą przed kongresem odpowiedziało
kilkadziesiąt artystów i artystek. Zebrane dzięki niej obserwacje i pomysły pozwoliły nie tylko stworzyć wyrazistą, wielostronną diagnozę sytuacji, ale też sformułować postulaty
środowiska twórczego.
Jak się można domyślać, diagnoza była wysoce krytyczna. Ankietowane osoby zwracały uwagę na fakt, iż nie ma
w Łodzi instytucji artystycznej, która potrafiłaby w sposób aktywny, przemyślany i skuteczny wspierać łódzką sztukę, szczególnie tę „młodą”. Analogicznie wyglądała sprawa wsparcia ze
strony władz miejskich — brakowało mechanizmów obecnych
w innych dużych miastach w Polsce, czyli systemu stypendiów, mikrograntów oraz przejrzystych zasad przyznawania
tanich lokali na pracownie artystyczne. Mocno odczuwalny
był brak konsultacji środowiskowych przy podejmowaniu
przez urzędników strategicznych decyzji w dziedzinie kultury. W diagnozie ważne miejsce zajmowały też kwestie ekonomiczne. Wskazywano między innymi, że praca artystyczna jest
powszechnie traktowana jako rodzaj „hobby”, czego wyrazem
jest fakt, że twórcy nie są za nią wynagradzani, nawet wówczas,
gdy realizują projekty na zaproszenie instytucji publicznych.
Wszystko to, zdaniem ankietowanych, prowadziło do prekaryzacji zawodu artysty. Wśród propozycji działań naprawczych
pojawiły się postulaty uregulowania wszystkich tych spraw:
jak najszybszego wprowadzenia systemu stypendialnego
i mikrograntów, a także ustanowienia transparentnych i elastycznych zasad przyznawania pracowni; reformy miejskich
instytucji artystycznych, które inicjowałyby projekty wspomagające rozwój lokalnej sceny artystycznej, ale i prezentowałyby ją poza Łodzią, a w tych celach prowadziłyby stały
„wywiad” kuratorski w środowisku artystycznym; wdrożenia
systematycznych działań edukacyjnych i współpracy w tym
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względzie instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi
i niezależnymi animatorami. To tylko niektóre z postulatów,
wyłonionych dzięki ankiecie, kolejne były też formułowane
w trakcie dyskusji kongresowej59.
Zrobienie ankiety okazało się ze wszech miar celowe,
pozwoliło bowiem skutecznie ukierunkować dyskusję i przesunąć akcent na możliwe rozwiązania diagnozowanych problemów. Ważnym elementem spotkania była obecność urzędniczek z Wydziału Kultury, które zadeklarowały gotowość do
konsultacji i współpracy z naszą grupą roboczą przy realizacji niektórych spośród zgłaszanych postulatów; wiele z nich
rozbijało się bowiem o bariery prawne.
W kolejnych miesiącach trwały negocjacje nad kształtem wdrażanych rozwiązań. W efekcie tej współpracy wprowadzono w Łodzi system miejskich stypendiów twórczych,
uwspółcześnieniu i uelastycznieniu uległy też zapisy uchwały
dotyczącej zasad przyznawania lokali na pracownie twórcze,
bardziej przejrzysty stał się sam proces ich przyznawania,
a pula lokali przeznaczonych na ten cel uległa zwiększeniu.
Do tej pory nie udało się jednak wprowadzić mikrograntów
w systemie ciągłym dla indywidualnych twórców, a był to jeden z głównych postulatów w zakresie redystrybucji środków finansowych, przyznawanych na imprezy o formacie
festiwalowym. Niewiele zmieniło się też, jeśli chodzi o brak
wsparcia rozwoju sceny artystycznej przez miejskie instytucje sztuki. Tuż po dyskusji kongresowej, w efekcie krytyki
skierowanej pod adresem dyrektorki Miejskiej Galerii Sztuki
w Łodzi, Elżbiety Fuchs, doszło do bezprecedensowego spotkania kilkorga członków grupy roboczej, dyrektor Fuchs i grona zaproszonych przez nią twórców — „obrońców” Miejskiej
Galerii Sztuki, związanych z łódzkimi szkołami artystycznymi.
Ze strony organizatora tej samorządowej instytucji kultury
w spotkaniu udział wzięli wiceprezydent Agnieszka Nowak
i dyrektor Wydziału Kultury Jakub Wiewiórski. Konfrontacja
nie przyniosła wówczas żadnych wymiernych efektów, ale
pozwoliła grupie roboczej „urzędowo” wyartykułować krytykę aktualnego programu i sposobu prowadzenia Miejskiej
Galerii Sztuki. Szansą na zmianę stanu rzeczy istniejącego
w tej instytucji może być otwarty konkurs na stanowisko dyrektora, jaki zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej powinien być tam zorganizowany do stycznia 2015 roku.
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59.
Zob. Zawód artysty: głos łódzkich
artystów i artystek (wyniki ankiety —
opracowanie Tomasz Załuski) oraz
T. Załuski, Zawód artysty: jak wspierać rozwój młodej łódzkiej sceny artystycznej?, [w:] Regionalny Kongres
Kultury. Raport, s. 76–80 i 46–48 [online], http://www.kongres-kultury.pl/
rkk_files/File/raport_Kongres_2011.
pdf [30.04.2014].
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60.
Zob. opis koncepcji wystawy na stronie internetowej Muzeum Sztuki —
http://msl.org.pl/pl/wydarzenia/
prolegomena-do-nauk-ekonomicz
nych-prowadzonych-od- [dostęp:
30.04.2014].

61.
Autorkami i autorami postulatów byli:
Hanna Gill-Piątek, Adam Klimczak,
Tomasz Majewski, Marcin Polak, Alicja Rekść, Tomasz Rodowicz, Marta
Skłodowska, Jarosław Suchan, Tomasz Załuski oraz zespół Katedry Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Dalsze sugestie zmian można było
dopisywać w księdze wyłożonej na
wystawie.

Obecnie (kwiecień 2014) w Muzeum Sztuki w Łodzi
trwa wystawa Prolegomena do nauk ekonomicznych, prowadzonych od kuchni, kuratorowana przez Daniela Muzyczuka,
a związana z jubileuszem trzydziestolecia Galerii Wschodniej 60 . Częścią ekspozycji jest Zawód artysty II — zmodyfikowana wersja pierwotnej wystawy, przygotowanej przez
Marcina Polaka. Towarzyszą jej kolejne, poszerzone postulaty zmian w łódzkiej polityce — tym razem nie tylko kulturalnej, ale też edukacyjnej i społecznej61. Wypłacanie twórcom
honorariów przez instytucje artystyczne; strukturalne zmiany w Miejskiej Galerii Sztuki, uruchomienie przez Muzeum
Sztuki rodzaju artists space wraz z programem współpracy
z lokalną sceną artystyczną; zachęty finansowe, fiskalne i lokalowe, mające stymulować rozwój prywatnych galerii sztuki współczesnej; parytet edukacyjny w instytucjach kultury;
wspieranie działań z nurtu community arts; obecność projektów artystycznych w miejskim programie rewitalizacji społecznej — to niektóre spośród zgłoszonych postulatów. Jako
grupa robocza, planujemy obecnie kolejne działania, dzięki
którym będzie można forsować wprowadzenie tych rozwiązań w życie. Czas pokaże, czy będą to działania skuteczne.
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Noty o autorach
i autorkach

Edwin Bendyk
Dziennikarz, publicysta i pisarz, pracuje w tygodniku „Polityka”. Członek Polskiego
PEN Clubu. Opublikował cztery książki: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności
(2002), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (2004), Miłość, wojna, rewolucja.
Szkice na czas kryzysu (2009) oraz Bunt Sieci (2012). Wykłada w Collegium Civitas,
gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, oraz Centrum
Nauk Społecznych PAN.

Łukasz Białkowski
Krytyk sztuki i kurator. Publikował w pismach artystycznych, prasie akademickiej
oraz monografiach książkowych. Przełożył Estetykę relacyjną Nicolasa Bourriauda
(2012). Doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcony figurom twórcy w dwudziestowiecznej estetyce (2011). W latach 2010–2011
założył i prowadził „MOCAK Forum”, kwartalnik wydawany przez Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie. W latach 2012–2013 był kierownikiem programowym
galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Prowadzi dział sztuk wizualnych w kwartalniku
„Opcje”.

Roman Dziadkiewicz
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Artysta multisensualny, współzałożyciel Stowarzyszenia Artystycznego Ośrodek Zdrowia (1999–
2002), fundacji 36,6 (od 2003) i kolektywów Ślina (od 1999) oraz Ensemble (2011).
Od 2012 adiunkt na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie. Pracuje na pograniczu
tradycji wizualnych, performatywnych, praktyk teoretycznych i eksperymentalnych
działań społecznych. Realizuje głównie długoterminowe studia i projekty warsztatowe, wykorzystując i przepracowując techniki wizualne (wideo, fotografia, kolaż, grafika cyfrowa, obiekt, instalacja), działania psychofizyczne, tradycje filozoficzne i literackie oraz wątki społeczne (napięcia interpersonalne, dynamika grupy). Interesuje
się uwikłaniem aktywności ludzkich w konteksty kulturowe i polityczne oraz powiązaniami sztuki z innymi sferami kultury, nauki i życia społecznego.

Adam Dzidowski
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu nowoczesnych form marketingu, elastycznych struktur organizacyjnych, designu, architektury korporacyjnej oraz estetyki organizacji. Współautor podręcznika akademickiego Marketing dla inżynierów (2012). Wykłada na uczelniach w Belgii, Francji
i Niemczech. W swoich pracach badawczych koncentruje się na wpływie zmian technologicznych, cywilizacyjnych i kulturowych na strukturę oraz strategię przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi badania nad przemysłami kreatywnymi, zarządzaniem
procesami twórczymi oraz estetyką organizacji.
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Joanna Erbel
Socjolożka miasta, aktywistka, publicystka. Współzałożycielka Stowarzyszenia
Duopolis, członkini Krytyki Politycznej. Współzałożycielka magazynu „Miasta”.
Pisze doktorat na temat roli aktorów nie-ludzkich w przemianie przestrzeni miejskiej
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współredagowała Przewodnik
Krytyki Politycznej Partycypacja. Była kuratorką Nowych Sytuacji w ramach
Festiwalu Malta 2011 w Poznaniu. Obecnie związana z inicjatywą Otwarty Jazdów. Na
co dzień porusza się rowerem.

Mikołaj Iwański
Doktor nauk ekonomicznych, absolwent filozofii na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki na Wydziale
Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Członek polskiej sekcji
AICA. Publikował m.in. w „Obiegu”, „Magazynie Sztuki”, „Gazecie Wyborczej”. W latach 2006 oraz 2008–2009 staże w Parlamencie Europejskim oraz kancelarii lobbingowej w Brukseli. Specjalizuje się w tematyce rynkowego i społecznego funkcjonowania sztuki współczesnej. Członek Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki”
Inicjatywy Pracowniczej oraz Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej.

Aleksandra Jach
Kuratorka, historyczka sztuki. Od 2010 roku prowadzi, wspólnie z Katarzyną Słobodą,
program Muzeum Sztuki w Łodzi Ekologie Miejskie. Praktyka kuratorska jest dla niej
połączeniem etyki troski z umiejętnym mediowaniem wiedzy o kulturze. Autorka
m.in. takich projektów jak: Konstrukcja w Procesie 1981 — wspólnota, która nadeszła? (wspólnie z Anną Saciuk-Gąsowską, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2011), Oczy szukają głowy do zamieszkania (wspólnie z Katarzyną Słobodą, Joanną Sokołowską
i Magdaleną Ziółkowską, Muzeum Sztuki, 2011), Czy te oczy mogą kłamać
(Krakowskie Reminiscencje Teatralne, 2013). Mieszka w Łodzi i w Warszawie.

Rafał Jakubowicz
Artysta wizualny, absolwent Wydziału Wychowania Plastycznego (1999) oraz
Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (2000) Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
(Uniwersytet Artystyczny), gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego i prowadzi — na Wydziale Edukacji Artystycznej — pracownię
Sztuka w Przestrzeni Społecznej. Pracuje także w Zakładzie Hebraistyki, Arameistyki
i Karaimoznawstwa, w Katedrze Studiów Azjatyckich, na Wydziale Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 roku członek AICA.
Działa w Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki OZZ IP. W 2014 roku w CSW
Kronika w Bytomiu, w ramach wystawy A Place Where We Could Go, zrealizował projekt Płyta, poświęcony zmarłemu w 2010 roku Marcelowi Szaremu, założycielowi i legendarnemu działaczowi OZZ Inicjatywa Pracownicza w poznańskim Ceglorzu.

Małgorzata Ludwisiak
Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka. Członkini AICA i CIMAM. Przygotowała, wraz z Jarosławem
Lubiakiem, wystawę Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm w Muzeum
Sztuki, w Łodzi. Była dyrektorką Łódź Biennale 2006 oraz twórczynią i dyrektorką
Łódź Design 2007, pierwszego festiwalu designu i architektury w Polsce. Kuratorka
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programu sztuk wizualnych w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur 2008.
W latach 2004–2006 pracowała jako recenzentka i dziennikarka w dziale kultury
„Gazety Wyborczej” Łódź, a wcześniej m.in. w redakcji „City Magazine”. Wykładała
historię sztuki i upowszechnienie kultury w Akademii Sztuk Pięknych, w Łodzi
(2007–2010). W latach 2008–2014 była wicedyrektorką Muzeum Sztuki w Łodzi.
Od października 2014 roku pełni funkcję dyrektorki Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski w Warszawie.

Ewa Majewska
Filozofka feministyczna i aktywistka. Doktorat w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego, dotyczący problematyki rodziny. Od 2003 roku wykłada na Gender
Studies UW. Uczestniczyła w inicjatywie na rzecz wolności w kulturze „Indeks 73”.
Autorka książek Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny (2009)
oraz Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury (2013).
Współredaktorka tomów Zniewolony umysł II. Neoliberalizm i jego krytycy (2007)
oraz Futuryzm miast przemysłowych (2007). Tłumaczka tekstów i książek J. Butler,
G. Spivak, D. Haraway, a także bell hooks.

Wojtek Moćko
Kulturoznawca, doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Badań Mody i Dizajnu, działającego w IKP UW, oraz redakcji „małej kultury współczesnej”, współorganizator
konferencji W stronę dizajnu krytycznego. Publikował w „Kulturze Współczesnej”,
„Studiach Humanistycznych”, „2+3D” oraz „Respublice”. Interesuje się społeczno-politycznymi kontekstami architektury i dizajnu.

Zbigniew Oksiuta
Artysta, architekt, badacz. Pracuje nad wizją biologicznej przyszłości. W jego
interdyscyplinarnych projektach przenikają się elementy sztuki, architektury
i nauk przyrodniczych. W latach 1970–1978 studiował na Wydziale Architektury
Politechniki Warszawskiej. W latach 1981–2010 mieszkał i pracował w Kolonii,
w Niemczech. Od 2010 roku wykłada na Rensselaer Architecture w Troy, w stanie
Nowy Jork, USA . Wykładał również gościnnie na wielu międzynarodowych uniwersytetach, w instytucjach naukowych i artystycznych. Brał udział w wielu międzynarodowych wystawach, m.in. na Biennale Architektury w Wenecji (2004), w ArchiLab
w Orleanie (2004), na Ars Electronica w Linz (2007), na Biennale Sztuki
Elektronicznej w Perth (2007), w Foundation for Arts and Creative Technology
FACT Liverpool (2008), w Galerii Arsenał w Białymstoku i w Centrum Sztuki
Współczesnej w Warszawie (2007), w Science Gallery w Dublinie (2011).

Adam Ostolski
Socjolog i publicysta. Adiunkt w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie
Warszawskim. W nauce reprezentuje perspektywę teorii krytycznej, łączącej badanie społeczeństwa z zaangażowaniem w jego zmianę. Był współautorem (wraz
z Michałem Bilewiczem) listów-interwencji: Listu Warszawskiego w sprawie ataków
na Marsz Tolerancji w Krakowie w 2004 roku oraz listu przeciw pomnikowi Romana
Dmowskiego w Warszawie. Członek zespołu Krytyki Politycznej, od marca 2013
roku przewodniczący Partii Zieloni.
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Marcin Polak
Absolwent fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
im. L. Schillera w Łodzi. W swoich projektach porusza istotne problemy społeczne
i polityczne, starając się inicjować dialog między społeczeństwem a instytucjami oraz
elitami. Jest autorem akcji rewitalizujących przestrzeń publiczną i społeczną Łodzi,
m.in. Lipowa OdNowa, Punkt dla Łodzi, Miej Miejsce, Ratujmy Łódzkie Murale, a także
inicjatorem działań z cyklu Zawód artysty, odnoszących się do sytuacji socjalno-bytowej artystów i mających wpłynąć na zmianę polityki kulturalnej. Założyciel i redaktor
portalu MiejMiejsce o tematyce miejskiej i artystyczno-kulturalnej. Wraz z Łukaszem
Ogórkiem i Tomaszem Załuskim prowadzi „latającą” Galerię Czynną, której zadaniem
jest realizacja zdarzeń artystycznych i artystyczno-społecznych w przestrzeniach
łódzkich pustostanów.

Mikołaj Ratajczak
Filozof, wydawca i tłumacz. Doktorant w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN, wydawca publikacji z zakresu filozofii i nauk społecznych
w Wydawnictwie Naukowym PWN i stały współpracownik czasopisma naukowego
„Praktyka Teoretyczna”. Przełożył m.in. Kapitał 1.1 Rezultaty bezpośredniego procesu
produkcji Karola Marksa. Jeden z głównych popularyzatorów współczesnej włoskiej
filozofii politycznej w Polsce. Współredaktor dwóch tomów zbiorowych, poświęconych myśli Giorgio Agambena. Mieszka w Warszawie.

Monika Rosińska
Socjolożka, doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Wizualnej i Materialnej
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje
ją interdyscyplinarne podejście do badania znaczeń dizajnu oraz praktyki projektowej. Autorka książki Przemyśleć użycie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne
(2010) oraz współredaktorka książki Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie (2011).
Wykłada w ramach bloku humanistycznego w poznańskiej School of Form oraz współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”.

Aneta Rostkowska
Kuratorka, krytyczka, blogerka, autorka tekstów o sztuce i teorii sztuki, publikowanych m.in. w „Arteonie”, „Dwutygodniku”, „Ha!arcie”, „Principiach”, „Punkcie”
i „Tygodniku Powszechnym”. Studiowała na uniwersytetach w Krakowie, Heidelbergu
i Frankfurcie nad Menem, ukończyła ekonomię i filozofię. Obecnie pisze doktorat na
Uniwersytecie Jagiellońskim, wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie. Współtwórczyni inicjatyw poświęconych przestrzeni miasta Krakowa (po kapitalizmie, Sól, Projekt Miejski).
Oprócz teorii i praktyki sztuki publicznej zajmuje się metodologią historii sztuki, upamiętnianiem w sztukach wizualnych oraz historią i teorią artystycznego aktywizmu.

Jan Sowa
Materialistyczno-dialektyczny teoretyk kultury, doktor socjologii, habilitacja z zakresu kulturoznawstwa. Pracownik naukowy Katedry Antropologii Literatury i Badań
Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Współtwórca Fundacji
Korporacja Ha!art oraz Spółdzielni Goldex Poldex. Od roku 2009 aktywnie związany
z Wolnym Uniwersytetem Warszawy. Wydał zbiór esejów Sezon w teatrze lalek (2003)
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oraz monografie: Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna (2007) i Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą
(2011). Redaktor i współredaktor wielu książek z zakresu teorii i krytyki społecznej.
Opublikował około stu tekstów w kraju i za granicą.

Joanna Warsza
Kuratorka sztuk wizualnych i performatywnych, architektury, działań w przestrzeni publicznej. Kuratorka programu publicznego Manifesta 10 w Sankt Petersburgu,
a także Pawilonu Gruzji na 55. Biennale w Wenecji. W 2012 współkuratorka, na
zaproszenie Artura Żmijewskiego, 7. Berlin Biennale. Większość jej projektów ma
charakter performatywny i polityczny, jak m.in. Finisaż Stadionu X-lecia, akcja grupy
Public Movement Wiosna w Warszawie, czy seria interwencji artystów w wystawionej na sprzedaż willi romskiej (Kwestia Romska. Projekt z większością, Konin 2012).
Wraz z Krzysztofem Wodiczko prowadziła seminarium Konflikt. Trauma. Sztuka na
SWPS w Warszawie. Redaktorka książek Stadion X-Miejsce, którego nie było (2009),
Forget Fear (2012), Ministry of Highways (2013), Art in Times of Grey Democracy
(2014). Prowadzi CuratorLab na Konstack w Sztokholmie. Mieszka w Berlinie
i w Warszawie.

Tomasz Załuski
Historyk sztuki i filozof. Pracuje w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu
Łódzkiego oraz w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Zainteresowania badawcze: nowoczesne i współczesne praktyki artystyczne, relacje sztuki z prakseologią i biopolityką, konfiguracje estetyki, etyki i polityki w kulturowym projekcie nowoczesności, współczesna filozofia francuska (szczególnie
Jacques Derrida i Jean-Luc Nancy). Autor książki Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji (2008), redaktor tomu Sztuki w przestrzeni transmedialnej (2010), tłumacz (z M. Gusinem) książki Jeana-Luca Nancy’ego Rozdzielona wspólnota (2010).

Marcin Zaród
Socjolog nauki i techniki, fizyk, popularyzator nauki. Doktorant w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad ruchem hackerskim jako nieformalną strukturą, tworzącą praktyki techniczne. Współzałożyciel kolektywu technologicznego Fab Lab Łódź, współpracuje z Krytyką Polityczną i Obywatelami Nauki.
Publikował m.in. w „Edukacji Biologicznej i Środowiskowej” oraz „Krytyce Politycznej”.
Jeden z autorów opracowania zbiorowego Edukacja: Przewodnik Krytyki Politycznej.
Obecnie przygotowuje rozdział dotyczący Polski w monografii o międzynarodowej
edukacji politechnicznej.

Agnieszka Ziętek
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorat z nauk o polityce (UMCS, 2011). Zajmuje się problematyką z pogranicza teorii kultury, socjologii i politologii. Publikowała m.in. w „International Journal of Baudrillard
Studies”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Akcencie”, „Kulturze i Historii” oraz w pracach zbiorowych. Autorka książki Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka,
media, społeczeństwo (2013). Realizuje badania z zakresu socjologii kultury i polityki.
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Skuteczność sztuki „jest bardzo wartościowym przewodnikiem po
współczesnej, społecznie zaangażowanej sztuce i istotnym dokumentem rejestrującym zmiany, jakie w ostatnich latach dokonały
się w praktykach artystycznych, świadomości twórców, w ich refleksji nad życiem społecznym i nad powinnościami sztuki”.
„Wartość publikacji nie wynika jednak wyłącznie z tego, że stanowi ona swoiste kompendium, sumujące dokonania intelektualne
i społeczne współczesnego aktywizmu artystycznego i «zwrotu
społecznego» w sztuce, ale też z tego, że ten ostatni zostaje w niej
sproblematyzowany i poddany krytycznemu namysłowi”.
„Książka jest barwnym wielogłosem kuratorów, artystów, badaczy
życia społecznego, dziennikarzy, aktywistów. Barwnym nie tylko ze
względu na różnorodność profesji wykonywanych przez autorów,
ale też ze względu na wielość narracyjnych konwencji, po które sięgają oni, formułując swoje wypowiedzi: oprócz sążnistych artykułów naukowych i wywiadów, są tu również eseje, autokomentarze,
polemiki i manifesty. To wszystko sprawia, iż książka — pomimo
swojej rozległości, nie nuży, ale przeciwnie — wciąga i pobudza
do myślenia”.

Fragmenty recenzji naukowej
dr hab. prof. UAM Marka Krajewskiego

