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Na początku lat 70. XX wieku 
węgierski artysta Endre Tót 
wystukał na maszynie zero. Ten 
symbol, użyty po raz pierwszy 
przez hinduskich matematyków 
do oznaczenia braku czegoś, 
opatrzył zdaniem „I am glad 
if I can type zero” [Cieszę się, 
że mogę wstukać zero]. Na 
kolejnych pojedynczych stro-
nach papieru pojawiło się zero 
drugie i trzecie, rzędy i kolumny 
uporządkowanych zer, a wraz 
z ich wystukiwaniem artysta 
zbliżał się do deklarowanej 
szczęśliwości. „Żadnego dnia 
bez zera” – myślał zapewne 
Tót, nawiązując do powiedze-
nia Apellesa, tego, który toczył 
z Protogenesem spór o kunszt 
i precyzję sztuki – nulla dies 
sine zero. Rzymianie pozosta-
wiali pustą przestrzeń pomiędzy 
innymi cyframi, podczas gdy 
Grecy w takim miejscu stawiali 
kółko z pionową kreską u góry, 
niemal identyczne jak środ-
kowa litera w nazwisku Tóta. 
Pustka, którą starożytni nazwali 
imieniem, i której nadali gra-
ficzny znak, dla średniowiecz-
nych mnichów była nicością 
(łac. nulla), próżnią, bezwar-
tościowością. Natrętna prak-
tyka uprawiania sztuki-zero, 
zero-performansów, zero-ak-
cji, zero-wydawnictw, zero-… 

stanowiła świadomą koncep-
tualną strategię poszukiwania 
przez Tóta początku artystycz-
nego gestu, jak również akcję 
wymierzoną w instytucjonalne 
struktury sztuki lat 70. Artysta 
poddał drastycznej redukcji 
wcześniej uprawianą praktykę 
malarską, uśmiercając własne 
płótna, a w zamian proponując 
demontaż martwych akademic-
kich praktyk.

Niech historia Endrego Tóta – 
artysty o śmiercionośnym 
nazwisku – stanie się punktem 
wyjścia do rozważań o tempo-
ralnym wymiarze dzieł, krą-
żących w polu sztuki ideach 
i pojęciach budujących odręb-
ne systemy i porządki, sztuce 
negującej odwzorowywanie 
rzeczywistości i mierzącej się 
zarazem z upływem czasu, jak 
i z własnym wizerunkiem. Takie 
wyzwania postawią przed Wami 
wystawy Naczynia połączone 
oraz The Trouble with Value.

Magdalena Ziółkowska 

W 
puNkcie 
zero
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KrzyszTof siaTKa: Czy da się przedstawić mechani-
zmy rządzące oceną dzieła sztuki?

Kris DiTTel: A zarazem ukazać, jakiego rodzaju wartości 
dzieło sztuki ze sobą niesie i przepracowuje?

Ks: Może powinniśmy zbadać to zagadnienie z artystycznego 
punktu widzenia?

KD: Czy to w ogóle możliwe, dokonać analizy artystycznych 
praktyk zorientowanych na wszelkiego rodzaju wartości? Pro-
jekt chyba na całe życie…

Ks: Zgadza się, ale to jeszcze nie powód, żeby z tego rezygno-
wać! Wyobraź sobie wystawę na ten temat!

KD: No to powiedz mi, od czego zacząć? Co ci przychodzi do 
głowy, jakiego rodzaju wartość?

Ks: Wydaje mi się, że można mówić przede wszystkim o dwóch 
rodzajach wartości: pieniężnej i  symbolicznej. Mnie bardziej 
ciekawi, naturalnie, wartość symboliczna.

KD: Ale czy da się oddzielić jedną od drugiej? Wiadomo, stary 
dobry Marks już nas nauczył, czym się różni wartość użyt-
kowa, przypisana do konkretnego, użytecznego przedmiotu, 
od wartości  wymiennej, będącej abstrakcyjną kategorią 
socjalizmu. Choć nie sposób, według mnie, rozgraniczyć war-
tości pieniężną i symboliczną, chciałabym, żebyśmy z bliska 
rozpatrzyli wzajemną pomiędzy nimi zależność oraz sposoby, 
jakimi się je stwarza.

Ks: owszem, rozdzielić się ich nie da, tym niemniej mecha-
nizm wyceny sztuki jest wyraźniej widoczny i łatwiej go pojąć. 
Łatwiejsze może być też stworzenie zainspirowanej nim pracy.

KD: Być może najbardziej oczywistą definicją wartości, jaka 
się nasuwa, jest ta ekonomiczna. Coś wymiernego, mierzalne-
go. Jednocześnie sztuka i  rynek sztuki, jego mechanizmy, jak 
się nad tym zastanowić, są mętne, dezorientujące. Środki pie-
niężne oczywiście są w to zamieszane, wszakże inne składo-
we – symboliczne, kulturowe, etyczne et cetera – też mają swój 
udział w stwarzaniu wartości.

Ks: Jak dla mnie wszystko, co było do powiedzenia na temat 
pieniężnej wartości sztuki, wyraził Yves klein w  akcji Zone 
de Sensibilité Picturale Immatérielle [Strefa niematerialnej 
wrażliwości malarskiej], (1959–1962). Praca ta polegała na 
zbyciu dowodu własności pustej przestrzeni, w formie czeku, 
w zamian za złoto. Gdyby życzyła sobie tego strona kupują-
ca, dzieło mogło zostać zwieńczone wymyślnym obrzędem, 

podczas którego nabywca spalałby czek, a klein wyrzucałby 
połowę złota do Sekwany.

KD: komiczny przykład! A przy tym świetnie obrazuje myśl, że 
wartość jest bądź co bądź najpotężniejszą z kategorii kapita-
lizmu – obiektywem, przez który wszystko się ocenia, wszelkie 
stosunki społeczne i przedmioty.

Ks: Spróbujmy zatem przyjrzeć się zagadnieniom i mechani-
zmom, które zasługiwałyby na miano pobudek do oceny. Co 
powiesz na to, żebyśmy za punkt wyjścia do dalszej dyskusji, 
zgrabny i inspirujący, przyjęli stare jak świat pojmowanie dzieła 
sztuki jako pomnika?

KD: Czyżbyś miał na myśli sposób, w jaki dzieło sztuki zyskuje 
na znaczeniu, albo zaczyna być cenione, ze względu na to, że 
niesie ze sobą pewnego rodzaju ciężar historyczny?

Ks: otóż to! Stawiane dziełu sztuki zadanie upamiętnienia, 
jedna z  najstarszych pobudek twórczości, daje się dostrzec 
po dziś dzień, choćby na wypełnionych pomnikami ulicach. 
Niestety, ten język artystycznej ekspresji, zakorzeniony w re-
alizmie XIX  wieku, jest najczęściej anachroniczny. Najsłyn-
niejsze pomniki mogłyby być fenomenalnymi dziełami sztuki, 
pobudzającymi nas do lepszego rozumienia świata. Zwykle 
jednak upamiętniana historia lub osoba silnie wpływa na oce-
nę rzeźby czy obrazu stworzonych na jej cześć. Trudno byłoby 
uzbierać wiele przykładów dzieł, których forma rzeczywiście 
nawiązuje do upamiętnianej osoby, miejsca et cetera.

To oczywiste, i  bardziej interesuje mnie inny aspekt, także 
wynikający z owego zadania upamiętnienia. Czy nie uważasz, 
że dzieło sztuki jako pomnik, przy wszystkich paradoksach, 
które zasugerowałem, przeczy pojęciu ideologicznej niezawi-
słości sztuki?

KD: Rosalind krauss pisała w  latach  70. XX  wieku, że logika 
rzeźby jest nierozerwalnie związana z  logiką pomnika. W  tym 
sensie rzeźba jest w każdym przypadku przedstawieniem upa-
miętniającym; ma swoje szczególne miejsce i  mówi językiem 
symboli. od tamtej pory wielu artystów zakwestionowało pojęcie 
rzeźby, jej materialność i język, a jednak wciąż bliskie mi jest to 
wyjściowe stwierdzenie. I być może dałoby się odnieść tę myśl 
do szerszego pola sztuki. oczywiście, kiedy myślimy o pomni-
kach, tym, co pierwsze przychodzi do głowy, są okazałe rzeźby 
w  miejscach publicznych, upamiętniające historyczne postaci 
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i  zdarzenia. Często jest tak, że z  biegiem czasu ich wydźwięk 
słabnie albo pierwotny sens popada w zapomnienie.

Ks: Nawet modelowe dzieła sztuki konceptualnej funkcjonują 
dziś na zasadzie pomnika. A czy mogłabyś opisać pracę nazna-
czoną takimi cechami?

KD: Instalacja fotograficzna GerTa Jana KocKena 
zatytułowana Judenporzellan [ŻYdoWSkA PoRCElA-
NA] studiuje wymuszony wykup ozdobnych porcelanowych fi-
gurek z królewskiej fabryki porcelany, za panowania Fryderyka 
II Wielkiego, króla Prus, czyli pod koniec XVIII wieku. ludność 
żydowska, żeby otrzymywać określone świadectwa i  cieszyć 
się prawami obywatelskimi, zmuszona była wykupywać porce-
lanowe figurki małp; jedna z nich miała należeć nawet do filo-
zofa Mojżesza Mendelssohna.

Ks: Takie przykłady prac ujawniają pewien problem poznawczy. 
opisałbym to tak: niemożliwość oddzielenia oceny samej pracy 
od oceny idei, która zadecydowała o danej pracy pochodzeniu. 
Mam tu na myśli nie tylko ideę wykoncypowaną przez artystę, 
lecz także inspirację odnalezioną w realnym świecie.

KD: Nie sądzę, żeby taki rozdział był w  ogóle potrzebny. Na 
Judenporzellan składają się wielkoformatowe odbitki, figurki 
małp odtworzone w skali ciała ludzkiego, folder zawierający wy-
brane wiadomości z historii figurek, oraz stosy plakatów, które 
widzowie mogą zabierać ze sobą. Te nader ujmujące wizualnie 
obrazy mają szansę trafić do czyjegoś pokoju pod postacią pla-
katu i  stać się osobistym kompanem. I  w  którymś momencie 
ktoś może przypomnieć sobie tę historię i się nad nią zadumać. 
Praca dotyczy skomplikowanej narracji historycznej, ale ma po-
tencjał przeniknięcia do bardziej prywatnej sfery.

Ks: Weź też pod uwagę pojęcie pomnika w odniesieniu do bar-
dziej osobistych zdarzeń, kiedy relacja między przedmiotem 
upamiętnienia a jednostką jest bliższa. Sposób radzenia sobie 
z własną historią albo nawet uwolnienia się od niej?

KD: Masz na myśli prace stworzone z osobistych relacji, któ-
re mogą skłonić nas do przemyślenia pojęcia dzieła sztuki 
jako pomnika?

Ks: sława harasymowicz przygotowała dla nas 
instalację pod tytułem 12/6. To refleksja nad miejscem, gdzie 
spędziła kilka lat w  dzieciństwie. Projekt dokumentuje prze-
mianę struktury mieszkania. Artystka opowiada o  tym wielo-
ma językami: rysunkiem, grafiką, fotografią, kodem Morse’a, 

szeregiem krótkich wierszy et cetera. W ten sposób opowieść 
się coraz bardziej nasyca, lecz nie robi się bardziej komunika-
tywna. Widz nie jest w stanie wyczytać historii jej życia, może 
co najwyżej doświadczyć entropii zainspirowanej jego pierw-
szymi latami. osobisty pomnik jej własnej historii pozostaje 
w istocie niemy wobec publiczności.

KD: Wyjaśnij, proszę, gdzie widzisz w  tym względzie kwestię 
stwarzania i postrzegania wartości. Czy chodzi o odbicie prywat-
nych lub subiektywnych wartości w zetknięciu z dziełem sztuki?

Ks: Jasne, wróćmy do tematu. Chodzi mi o to, że forma dzie-
ła sztuki jawi mi się niekiedy jakby stróżem, który nie dopusz-
cza do pełnego zrozumienia danej historii. Trzeba tu wyróżnić 
kwestię siły przekazu. To, zdaje się, jeden z  możliwych spo-
sobów na zrozumienie dziedzictwa wczesnej awangardy oraz 
późniejszej sztuki. W mojej osobistej historii sztuki XX-wiecz-
nej i współczesnej istotny [w nią – przyp. red.] wkład zawiera 
się w sformułowaniu Picassa „sztuka to kłamstwo”. Te punkty 
widzenia nasuwają dalsze pytania: o  to, kto kłamie i  kto jest 
okłamywany. Paradoksalnie w takim układzie można by uznać 
wyższość widza, którego się oczywiście okłamuje. Widzowie 
pewnie są dla nas ważniejsi, jako że każda wystawa powstaje 
z myślą o publiczności, z kolei reakcje odbiorców determinują 
naszą pracę. Na pewno ten, kto zna i posiada narzędzia do in-
terpretacji, jest uprzywilejowany.

KD: Chciałabym uzupełnić twój cytat z Picassa, to może roz-
wiać część twoich wątpliwości. o ile się nie mylę, pełne brzmie-
nie tego cytatu jest następujące: „sztuka to kłamstwo, które 
unaocznia nam prawdę, przynajmniej tę, którą jest nam dane 
zrozumieć”. Interpretuję to stwierdzenie tak, że sztuka zaled-
wie imituje rzeczywistość, a jednak, i to właśnie dzięki temu, ma 
zarazem potencjał odkrywania pewnych prawd, które w prze-
ciwnym razie pozostałyby przesłonięte. on może leżeć w przed-
miotowości dzieła sztuki, w jego sile przekazu, i tak dalej.

Ks: Masz rację. A tym samym wytknęłaś to, jak posługujemy się 
cytatami, myślowymi kliszami: poza kontekstem i  często nie-
kompletnie. Z tego rodzi się niezrozumienie. dla mnie jedynym 
inspirującym fragmentem wyimku z Picassa jest kłamst wo. 
W rozmyślaniach o prawdzie zawsze się gubię, aczkolwiek tym 
razem zbliżyliśmy się do refleksji o języku sztuki, jego zastoso-
waniu i funkcji. W tym kontekście ocena jest sprawą kontrower-
syjną, bo na kpinę zakrawa przecież porównywanie interakcji 
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między obiektem artystycznym a widzem do typowej sytuacji 
komunikacyjnej. W trakcie rozmowy zwykle się czegoś dowia-
dujemy, tymczasem stojąc przed dziełem sztuki, możemy tylko 
coś sobie uświadomić. Taka sytuacja może być jedynie źródłem 
nowych pytań, nigdy odpowiedzi. Traktując dzieło sztuki jako 
przewodnik, instrukcję czy informację, skazujemy się na wiecz-
ną tułaczkę. Czyż to nie paradoks?

KD: Hm… Może to pytanie dla epistemologii, i w tym sensie 
wiedza jako taka nie jest aż tak ważna. Ale raczej to, co warto-
ściowe, to zrozumienie, i w tym sensie zrozumienie dzieła sztu-
ki może zadziać się poza kategorią języka czy specjalizacji. By 
nieco zmienić optykę, chciałabym poruszyć inny ważny aspekt 
rozmyślania o różnych koncepcjach wartości i sztuki. Zamiast 
nad obiektem artystycznym, pochylmy się nad osobą artysty 
jako wytwórcą.

Ks: Artystę jako wytwórcę rozpatruje się zazwyczaj w ujęciu 
jednostki; o wielu dawnych mistrzach rozprawia się w katego-
riach artystycznego geniuszu. Ale czego potrzeba, żeby two-
rzyć, i  jakie formy wiedzy ma się na względzie w  tym proce-
sie? Czy znaczenie ma wyłącznie dzieło sztuki stworzone przez 
owego geniusza?

KD: Mam wrażenie, że zmierzasz do szeregu kwestii, jakie 
wzięliśmy pod uwagę, zapraszając do udziału w wystawie ar-
tystę Reinaarta Vanhoego. od dłuższego czasu zajmuje się on 
zagadnieniami kolektywności i  współpracy, i  to nie wyłącz-
nie pomiędzy artystami, ale  też wśród ludzi niekoniecznie 
profesjonalnie wyszkolonych jako artyści; współpracują oni 
z pracownicą Bunkra Sztuki Agnieszką Tyman. Wpadli na po-
mysł powołania pewnej kooperatywy, nazwali ją Kra Kra 

IntellIgence.
Ks: I jakie ma ten kolektyw ambicje?

KD: kolektyw obejmuje także innych pracowników Galerii, po-
nadto grupa współpracuje z  inną kooperatywą, krakowskim 
„ogniwem”. Rezultaty nazywają krakowską sztuką recepcjo-
nistyczną – to forma sztuki zapraszająca widzów, dziejąca się 
„na” recepcji instytucji – w  sensie dosłownym, jak  również 
symbolicznym. „kra kra Intelligence” Cooperative przygląda 
się temu, jakiego rodzaju wiedza występuje w  instytucji oraz 
w  jakim sensie da się stwarzać w  tym wielostronnym proce-
sie pośrednictwo. Ich rozrastające się programy, informacje 
o akcjach oraz mieszczącym się w prywatnych przestrzeniach 

dodatkowym skrzydle wystawy są ogłaszane na tablicy infor-
macyjnej przed Bunkrem Sztuki. Równolegle z owym procesem 
kooperatywa kwestionuje pojęcie pracy artystycznej i tego, co 
można jako taką postrzegać.

Ks: Z  trochę innej perspektywy moglibyśmy spojrzeć też 
na wybrane praktyki neoawangardowe w  sztuce. Mamy do-
brze znane przykłady jak praca mlaDena sTilinoVicia  
artIst at WorK [ARTYSTA PRZY PRACY] z 1978 roku: cykl 
fotografii dokumentujących artystę podczas odpoczynku.

KD: Napisał on krótki tekst Pochwała lenistwa [The Praise 
of Laziness], w którym woła o czasy bezczynności, nierób-
stwa. Zdefiniował też lenistwo – jako czas bólu, jałowej kon-
centracji – i wezwał do jego doskonalenia, w szczególności 
z pozycji artysty. Pragmatycy mogą pomyśleć, że wyraził tak 
konieczność robienia niczego dla otwarcia się na przypływ 
inspiracji, jednak mnie się wydaje, że tak naprawdę był orę-
downikiem najprawdziwszej nicości jako zwyczaju. Rozumu-
jąc z  dzisiejszej perspektywy, nie potrafię sobie wyobrazić 
w  naszym rozgorączkowanym świecie bardziej luksusowej 
czynności niż robienie niczego. Wyobrażasz sobie taki po-
ziom luksusu?

Ks: No pewnie, i łatwo znaleźć przykłady w naszych czasach: 
chociażby slow food lub ruch slow e-mail.

KD: Zauważmy jednak, że tytuł tamtego dzieła zawiera sło-
wo praca. Zatem praktykowanie lenistwa albo robienie niczego 
zostaje mimo wszystko potraktowane jako wykonywanie pracy. 
Wywrotowo, jak sądzę, Stilinović wyraził swoje obawy co do 
postrzegania pracy artysty przez społeczeństwo, i  tego, jaką 
przyznaje się jej wartość.

Ks: Jego sformułowanie to wywrotowy gest, emblematyczny 
dla tamtego okresu. Podobne nastawienie można zaobserwo-
wać i w innych próbach z tamtych czasów.

Postanowiliśmy pokazać publiczności nową edycję pewnego 
dzieła sztuki – klasyka mail artu, autorstwa ewy ParTum: 
zdanie moJa aKtualna Idea Jest złotą Ideą 
(1974) wytłoczone na okładkach zaproszenia na wystawę. Łą-
czy ono niematerialność idei z  jej wartością pieniężną, odno-
sząc się do znaczenia i symboliki złota.

KD: W rzeczy samej, tutaj postać artysty to ktoś, kto potra-
fi nakierować unikalne doświadczenie i stworzyć specyficzne 
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dzieło sztuki. oryginalna praca Ewy Partum zaistniała jako 
zdanie nadrukowane na zaproszeniu na wystawę, które zawie-
rało wszystkie niezbędne informacje o wernisażu i  lokalizacji. 
W istocie, dziełem sztuki była nie owa karta, lecz niematerial-
na koncepcja. Jedyna zachowana kopia tego zaproszenia na 
wystawę znajduje się w posiadaniu Ewy Partum, i jako ostatni 
egzemplarz zyskała dla niej wartość symboliczną do tego stop-
nia, że nie wypożyczyłaby jej na wystawę. Zgodziła się jednak 
na jej reprodukcję. Cokolwiek paradoksalnie za jej przyzwole-
niem zmaterializowaliśmy tę pracę, i  teraz jest ona dostępna 
dla odwiedzających wystawę.

Ks: Z tym zaproszeniem wiąże się ciekawa historia z jej łódz-
kiej galerii Adres, z  lat 1972–1977. Film Dokumentacja Ga-
lerii Adres (1972) włączył w wydarzenia wystawiennicze Ewę 
Partum jako artystkę, performerkę, animatorkę, feministkę i… 
bohaterkę awangardy. W swojej galerii prezentowała ona sztu-
kę konceptualną i dokumentacje prac artystów Fluxusu.

W  1975 roku słynny polski krytyk Wiesław Borowski napisał 
kontrowersyjny tekst pod tytułem Pseudoawangarda, którym 
wywołał polemikę i  sporą awanturę w  rodzimym środowisku 
sztuki. Zarzucał on polskim artystom nieumyślne naśladowa-
nie wzorców z Zachodu. Wśród przykładów, jakimi się posłu-
żył, żeby zilustrować niski poziom owego ruchu, znalazła się 
praca moja aktualna idea jest złotą ideą. Usiłował ustanowić 
antykanon najgorszej sztuki powstałej w Polsce. A jednak, jak 
pokazuje czas, dzieła sztuki z jego listy wpisują się w główny 
nurt historii sztuki polskiej.

KD: Uważasz, że dzieło macieJa ToPorowicza wy-
rasta z tej tradycji, konkretnie z polskiego mail artu? Praca za-
tytułowana Forza ItalIa [WŁoCHY do BoJU] to koperta 
nadana z Włoch do Nowego Jorku w 1994 roku, a tym, co w niej 
szczególne, jest znaczek pocztowy z  podobizną faszystow-
skiego przywódcy Benita Mussoliniego.

Ks: Jego idea wywodzi się z tej tradycji mail artu, ale to późny 
przykład z lat 90., i dobrze byłoby zinterpretować go w kon-
tekście włoskich realiów tamtego czasu. To była reakcja na 
sytuację, w której władzę zdobyła znowu partia skrajnie pra-
wicowa. dostrzegam w tym inną ciekawą kwestię w związku 
z  tym, że stworzenie i  użycie nowego znaczka pocztowego 
jest czynem bezprawnym.

KD: Czyli artysta znowu oddając się refleksji nad historycznie 
i  politycznie istotnym wydarzeniem, jednocześnie podejmuje 
osobiste ryzyko – bezprawnie fałszuje znaczek pocztowy.

Ks: Idea osobistego ryzyka jest znacząca w dzisiejszych cza-
sach, kiedy kapitalizm działa w oparciu o ryzyko jednostki.

KD: Zdecydowanie! Zwróć uwagę na to, jak kumuluje się długi, 
jak jednostki biorą na siebie ryzyko. Jesteśmy nie tylko konsu-
mentami, ale i podmiotami skłonnymi do ryzyka, wręcz samymi 
w sobie produktami epoki późnego kapitalizmu.

Ks: Spójrzmy na to w  ten sposób: artyści jako producenci 
i  dzieła sztuki jako produkty albo aktywa, i  publiczność jako 
grupa docelowa.

KD: Praca femKe herreGraVen, spraWlIng 

sWamps [RoZlEGŁE MokRAdŁA], potencjalnie rozbrzmie-
wa tą kwestią, którą poruszyłeś. Film ten jest prototypem dla 
interaktywnego środowiska; odwzorowuje fikcyjną infrastruk-
turę i  geograficzną niestabilność. Femke używa obrazów sa-
telitarnych i  takich wygenerowanych samodzielnie, odwzo-
rowujących niestabilne tereny – bagna, pokrywy lodowe, 
przesuwające się linie brzegowe – żeby wniknąć w  szczeliny 
naszego współczesnego systemu wartości i wyobrazić możli-
we nowe formy wartości. owymi nowo wyłaniającymi się war-
tościami mogą być wyczerpanie, plotka albo nawet empatia. 
W poetyckiej narracji rozbrzmiewa zagadnienie pracy, wszak-
że w nieoczekiwany sposób [możemy zobaczyć – przyp. red.]: 
„Zanieczyszczony grunt, wyczerpany umysł. Celem było stwo-
rzenie bezsennego żołnierza, lecz skandal snu porzucono. […] 
Bezsenność to czas obojętności, tu jednak opłacany wyłącznie 
walutą wyczerpania”.

Ks: Naprzeciw jej [Femke Herregraven – przyp. red.] in-
stalacji umieszczona jest praca wideo naturally 

False [NATURAlNIE FAŁSZYWE], autorstwa monique 

henDriKsen, o nader uwodzicielskiej metaforyce.
KD: Monique używa dość znajomo wyglądających obrazów, 
a jednak te krajobrazy wyglądają zarazem dziwnie nienatural-
nie, sztucznie, jak gdyby pochodziły z przyszłości. Poszukuje 
estetyki, która mogłaby odzwierciedlać nasz współczesny stan 
realizmu kapitalistycznego, ale zamiast szukać nowych obra-
zów i  kompozycji, rozgląda się za modelami zdolnymi przed-
stawiać to, co niewidzialne: tak jak diagramy obrazują abstrak-
cje, jak to sama określa. Wszystkie obrazy i  dźwięki w  filmie 
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Gert Jan kocken, Judenporzellan, Affe Meissen, Museum für kunst und  
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pochodzą ze źródeł niechronionych prawem autorskim, które 
artystka przekomponowuje w  nowe wzory, znowu radykalnie 
wolne od praw autorskich. dąży ona tym sposobem do namy-
słu nad przezwyciężaniem neoliberalnego mitu indywidualizmu 
i racjonalności w sztuce.

Ks: Jak rozumiem, jej praca jest też silnie zakorzeniona 
w filozofii?

KD: Tak, jej prace czerpią inspirację z teorii abstrakcji realnej 
Alfreda Sohna-Rethela, abstrakcji ukazującej się bez świado-
mego wysiłku, czegoś poprzedzającego myśl. Z taką abstrak-
cją mamy do czynienia na przykład, kiedy ludzie wymieniają 
towary – dokonują wtedy abstrakcji własnych wartości dla uła-
twienia owej wymiany. Monique przygląda się efektom takiej 
abstrakcji we współczesnej nam epoce późnego kapitalizmu.

Ks: Myślę, że moglibyśmy się na chwilę zatrzymać nad zagad-
nieniem abstrakcji w sztuce. To artystyczne zjawisko, choć ma 
stuletnią tradycję, wciąż wyznacza interesujące narracje i  re-
fleksje. Platon, o  ile dobrze pamiętam jego filozofię, niezbyt 
wysoko cenił sztuki wizualne, ze względu na ich odtwórczy 
charakter. od początku XX wieku poszczególni artyści rozumie-
li abstrakcję w różny sposób: usiłowali wyrażać duchowość – 
Wassily  kandinsky, czysty sens formy – kazimierz Malewicz, 
albo tworzyli estetyczne traktaty o porządku wszechświata – 
Piet Mondrian.

Pokazujemy pracę feliKsa szyszKo pod tytułem art 

Box mondrIan (1972). Neoplastyczna kompozycja obra-
zu została w niej przekształcona w siatkę, z której można zło-
żyć sześcian ozdobiony charakterystycznymi dla Mondriana 
barwami. Fascynuje mnie transformacja wartości, jaką ilustru-
je ten przykład: wizualny traktat przełożony na formę prostej 
zabawki. Pamiętam, że Claes oldenburg przyrównywał kiedyś 
rzeźbę Hansa Arpa do rozlanego keczupu. Mam wrażenie, że 
Feliks Szyszko podążał podobnym tropem.

KD: Jeśli chodzi o abstrakcję w sztuce, zawsze mam poczu-
cie, że wcześni jej twórcy w  XX  wieku, jak Mondrian, niesz-
czególnie przejmowali się jej oceną w oczach współczesnych. 
Przeczuwali, że przeobrażone społeczeństwo przyszłości 
potwierdzi słuszność ich wizji; głęboko wierzyli, że stwarza-
ne przez nich wartości estetyczne przyjmą się funkcjonalnie 
w życiu codziennym. dziś być może mniejsze jest przekonanie 

do sztuki jako źródła utopijnych wartości społecznych, uwaga 
skupia się w  ogromnej mierze na chwili obecnej. Być może 
właśnie z  punktu widzenia owej teraźniejszości foKus 

GruPa, kolejny kolektyw artystyczny biorący udział w  wy-
stawie, stara się dojrzeć przyszłe możliwości. Posługują się 
oni narzędziami narracji, statystycznej ekstrapolacji, fikcji, 
a  ich tworzywem jest system instytucji sztuki oraz ich rela-
cji – stosunków władzy – w kształtowaniu tego scenariusza.

Ks: Postanowili stworzyć instalację map oF InvIsIBle 

matter [MAPA NIEWIdZIAlNEJ MATERII], poświęconą temu, 
jak pewne instytucje i ich działania wpływają na generowanie 
wartości symbolicznej w  sztuce. Fokus Grupa wykorzystuje 
spis klientów e-flux jako źródło informacji, koncentrując się 
na e-flux bardziej jako instytucji. Przyglądają się sieci relacji 
pomiędzy różnymi uczestnikami świata sztuki, będącymi od-
biorcami biuletynów i ogłoszeń e-flux. Za cel postawili sobie 
zademonstrowanie powiązań między podmiotami a  geogra-
ficznymi mapami.

KD: Tak, od czasu założenia e-fluxa w  latach  90. wzrosło 
jego znaczenie dla świata sztuki – jako czasopisma, platfor-
my reklamowej i przedsiębiorstwa. Na przestrzeni minionych 
dwóch dekad owo medium zdominowało przepływ informa-
cji  – ogłoszeń o  wystawach, a  także artystyczny dyskurs. 
Fokus Grupa stworzyła animowaną mapę aktywności e-flux  
w  latach 2000–2017, która ilustruje działania klientów 
e-flux oraz osiągane przez nich wyniki. Animacja ta stanowi 
wyciąg z  potężnej bazy danych, zawierającej infrastruktu-
ralne, rzeczowe informacje dotyczące instytucji sztuki z ca-
łego świata, którą skonstruowali na podstawie aktywności 
i uczestnictwa tychże instytucji w e-flux. Więcej danych i dal-
sze wizualizacje dostępne są na stronie internetowej projek-
tu, pod adresem inVisiblemaTTer.xyz.

Ks: Wspomniałaś o dominacji tej organizacji w odniesieniu do 
artystycznego dyskursu.

KD: No cóż, tak jest, i ciekawe jest też to, jak wszystkie ogło-
szenia e-flux umacniają struktury władzy języka.

Ks: To znaczy języka sztuki, artystycznego żargonu czy które-
goś konkretnego języka narodowego?

KD: W istocie i tego, i tego. Wiele już powiedziano na temat 
braków semantyki świata sztuki, wielu ludzi krytycznie odnosi 
się do jego często pustego a górnolotnego żargonu. W wielu 
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przypadkach jest to słuszny zarzut, jednak musimy też mieć 
na uwadze dominację języka angielskiego w sztuce – podob-
nie jak, przykładowo, w naukach ścisłych – oraz to, jakiego ro-
dzaju języki angielskie mają do niej wstęp. Zresztą spójrz na 
nas: dla żadnego z nas angielski nie jest językiem ojczystym, 
a mimo to ciągniemy razem wątki wystawy po angielsku. kiedy 
już spiszemy naszą rozmowę, ktoś jej zrobi korektę, wygładzi 
ją, uczyni uniwersalnie „poprawną”. Ciekawi mnie przy tym, co 
z jej esencji zatraci się w tłumaczeniu albo w procesie dopro-
wadzania naszych wokabularzy i gramatyk do perfekcji…

Ks: kolejny raz trafną puentą, tym razem z początku lat 90., 
służy mlaDen sTilinoVić – an artIst Who can

not speaK englIsh Is no artIst [ARTYSTA, kTóRY 
NIE MóWI Po ANGIElSkU, To ŻAdEN ARTYSTA].

KD: Tak, to nader celna praca, i [jej przesłanie – przyp. red.] 
możemy rozszerzyć na cały świat sztuki: stażystów, galeryj-
nych asystentów, producentów, kuratorów et  cetera. Ale po-
wiedz mi, jak widzisz to w odniesieniu do widza? Czy „odbiorca, 
który nie mówi po angielsku, to żaden odbiorca”?

Ks: Bez dwóch zdań. Ujawnia się tu struktura władzy i  ję-
zykowy ekskluzywizm, dominacja w  szczególności języka 
angielskiego.

KD: Skoro już rozpatrujemy rolę języka w stwarzaniu wartości, 
w oderwaniu od przeważającego żargonu, możemy spojrzeć na 
to i z innego punktu widzenia: roli narracji i zastosowania języ-
ka jako tworzywa dzieła sztuki. Mamy na przykład performans 
sary Van lamsweerDe tell/sell, a common 

story [GADAJ/SPrZEDAJ – PoSPoLITA hISTorIA]…
Ks: …co więcej – po polsku! Performans rozwija się wokół 
znalezionych, fikcyjnych bądź opartych na faktach narracji 
dotyczących obiektów artystycznych. Praca ma formę kla-
sycznej aukcji sztuki, i  chociaż dany obiekt eksponuje się 
rzeczywiście na postumencie, to na sprzedaż, w przeciwień-
stwie do konwencjonalnej aukcji, jest sama historia dzieła. 
każde ze składających się na ową historię słów musi zostać 
sprzedane chętnym licytantom, i  dopiero wtedy może zo-
stać wypowiedziane jako część narracyjnej całości. obec-
na przy wszystkim widownia kształtuje opowieść na ślepo, 
według własnych konsumpcyjnych pragnień, jeszcze zanim 
historia zostanie opowiedziana. Inspirując się pisarstwem 
i przekładem – tłumaczom często płaci się bowiem za liczbę 

wyrazów – van lamsweerde stworzyła performans, w którym 
historie są sprzedawane i  opowiadane ze słowa na słowo. 
Niesprzedanie się pewnych słów wpływa na opowiadaną hi-
storię. dokonawszy zakupu słów, każdy z nowych właścicieli 
otrzymuje certyfikat autentyczności, z  wyszczególnionym 
udziałem tegoż nabywcy w danej historii, co doprowadza do 
sytuacji, że w  posiadanie dzieła sztuki wchodzi nie jedna, 
lecz kilka osób.

KD: W  performansie Sary van lamsweerde, do którego za-
przęga ona pewną strukturę systemu sztuki, a mianowicie au-
kcję, język staje się towarem.

W ramach wystawy, w projekcie rachel carey lIquI

date It all aWay [CAŁkoWITA lIkWIdACJA], odbywa 
się także innego typu wyprzedaż. Idea tej pracy odwołuje się 
do kłopotliwych okoliczności: kiedy człowiek traci zdolność 
spłacenia swoich długów i jego prywatny majątek zostaje roz-
przedany za gotówkę. Rachel stworzyła cykl glinianych rzeźb, 
w wielu przypadkach zainspirowanych przedmiotami znajdują-
cymi się w posiadaniu Bunkra Sztuki. Rzeźby te, razem z przed-
miotami przeznaczonymi do zlikwidowania z  instytucji oraz 
innymi rzeczami na sprzedaż, zostają poddane wycenie przez 
profesjonalnego pośrednika. Pośrednik wycenia przedmioty 
odpowiednio do ich wartości użytkowej: gliniana kopia dozow-
nika do mydła może zostać wyceniona pod kątem wykorzysta-
nego tworzywa lub na podstawie jej potencjalnego zastosowa-
nia, na przykład w  roli przycisku do papieru, zamiast według 
wartości artystycznej, jaką posiada jako rzeźba.

Ks: I oczywiście każdy obiekt opatrzony metką z ceną jest do-
stępny dla odwiedzających, w zamian za podaną kwotę.

KD: dokładnie. Zaistniała sytuacja polega na tym, że staje-
my przed szansą poczucia różnicy między wartością użytkową 
przedmiotu, uwarunkowaną procesem oceny przez pośrednika, 
a czymś raczej symbolicznym, subiektywnym – wartością, jaką 
przypisujemy artystycznemu obiektowi. Poza tym, także w tym 
przypadku, istotny jest język: płynność – a za tym upłynnienie, 
inaczej likwidacja – odnosi się nie tylko, przykładowo, do kon-
systencji wody, lecz także do cechy tych elementów majątku, 
które można z łatwością wymienić na gotówkę.

Ks: Wygląda na to, że język i narracja są w naszym projekcie 
ważnym wątkiem.
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KD: A oprócz zwykłego czynienia użytku z języka wielu arty-
stów tworzy prace, w których jest on doprawdy zasadniczym 
elementem. Traktują go nie jako narzędzie, lecz raczej jako 
tworzywo. W takich przypadkach język nie jest czymś poza 
dziełem sztuki, ale jego integralną częścią. dostrzegam taki 
proces także w  pracach Gerlach en KooP. Ich dzia-
łalność sytuuje się na samej granicy między materialnością 
obiektu a  językiem. Praca dIspersIon [RoZPRoSZENIE] 
jest tego dobrym przykładem. To, co widać, to abstrakcyjny, 
niejako malarski obraz. Jako widz prawdopodobnie skierujesz 
wzrok na podpis pracy, przynajmniej żeby sprawdzić nazwi-
sko artysty. Tym samym przeczytasz też o materiale: papier 
ścierny i moneta o nominale jednego euro. Przeczytawszy tę 
informację, przypuszczalnie dojdziesz do wniosku, że spiral-
ny wzór na „płótnie” z papieru ściernego powstał przy użyciu 
monety, która ostatecznie obróciła się w pył. Mogę ci wyja-
wić, że zniszczona moneta jest ukryta wewnątrz ramy tej pra-
cy. Zbliżasz się więc do tego dzieła sztuki poprzez pojęcie 
jego materialności, i za sprawą tego, co wyjawiły podpis lub 
moja wzmianka.

kolektyw gerlach en koop jest obecny w przestrzeni wystawy 
również w  mniej uchwytnej formie. Widzom mogą rzucić się 
w oczy dwa granitowe bloki wystające ze ścian Galerii w dwóch 
miejscach. Są to tak zwane vide-poches, z francuskiego: puste 
kieszenie, czyli tacki przeznaczone na drobne, klucze, bilety 
komunikacji miejskiej i tym podobne, umieszczane zazwyczaj 
przy drzwiach wejściowych dla zapanowania nad wszelkimi 
tego rodzaju małymi przedmiotami. Co więcej, para bloków 
na wystawie jest identyczna z  tą znajdującą się w  skarbcu 
Générale de  banque w  Brukseli [obecnie część BNP Paribas 
Fortis – przyp. Autora]. Générale de banque należał niegdyś do 
największych spółek w historii Belgii [Société générale de Bel-
gique – przyp. Autora], a w intrygującej historii owego banku 
miały swój udział kolonializm, szereg przejęć, spadki na gieł-
dzie i rządowe interwencje.

Ks: Myślę, że powinniśmy więcej uwagi poświęcić mecha-
nizmom widzenia. W 1967 roku Roland Barthes zasugerował 
w eseju Śmierć autora nowy sposób interpretowania dzieła 
sztuki. dał nam narzędzia na rzecz wyemancypowania widza, 
ogłosił narodziny czytelnika. odbiorca sztuki współczesnej 

ewidentnie posługuje się głównie zmysłem wzroku. Sądzę, 
że łatwość widzenia i pojmowania bezpośrednio wpływa na 
ocenę zjawiska.

KD: Czyżby to był pretekst do uwzględnienia w  tej dysku-
sji członkini słynnej grupy Pictures Generation, louise 

lawler? Fotografki ikonicznych dzieł sztuki, reżyserki 
spojrzenia, można by rzec. Jej zdjęcia ukazują dzieła sztuki 
in situ: w ich codziennym otoczeniu, oprawione w ramy i z in-
nymi zniekształceniami wpływającymi na to, jak odbieramy 
dzieło sztuki. W  swojej działalności poszukuje ona takich 
specyficznych punktów obserwacyjnych już od trzydziestu 
lat, a  jednak przy tej okazji postanowiliśmy pokazać dzieło 
z  jej niedawnej twórczości, zatytułowane moon (placed 

and pulled) [kSIĘŻYC (UMIEJSCoWIoNY I RoZCIąGNIĘ-
TY)], 2014/2015. Praca ta jest swego rodzaju kalką oryginal-
nego zdjęcia z jej archiwum, noszącego tytuł Moon. Sprawia 
wrażenie wręcz dokumentu bądź kopii oryginału. Ponadto ob-
raz jest zniekształcony – ledwie rozpoznajemy to, co widzi-
my – jest skrojony na miarę instytucji sztuki, demonstruje, na 
co pozwalają środki wizualne.

Ks: Warto zwrócić uwagę na tytuł pracy, na jego część w na-
wiasie: Placed and Pulled [umiejscowiony i rozciągnięty]. Zwa-
żywszy na fakt, że zastosowano cyfrową edycję danych, trzeba 
tę czynność obarczyć winą za zniszczenie źródłowej fotogra-
fii. Zdjęcie jest zepsute! Praca wprowadza nowe ujęcie kwestii 
błędu w  epoce estetyki postinternetowej. Chciałbym jednak 
powrócić do innego aspektu, mianowicie do pracy artystów-
-rzemieślników przy tworzeniu dzieła sztuki, a może i do outso-
urcingu w produkcji dzieł sztuki. Z ekonomicznego punktu wi-
dzenia jest to ważna kwestia, determinująca wartość obiektu.
Włączyliśmy w wystawę film aDriana PacieGo pod ty-
tułem the column [kolUMNA], opowiadający o produkcji 
i wielotygodniowym transporcie marmurowych kolumn. Intry-
guje mnie wykorzystanie motywu kolumny. To jeden z tych środ-
ków architektonicznych, które w najoczywistszy sposób łączą 
nas i  wielkie cywilizacje przeszłości. kolumna jest zarazem 
elementem starożytnej świątyni i przynależy do sfery sacrum. 
kolumna jest podstawą architektonicznej konstrukcji, i ma to 
znaczenie symboliczne. Wykorzystana przez artystę kolumna 
porządku korynckiego symbolizuje trwałość, niezmienność 
i antyczną elegancję. Ten film jest według mnie komentarzem 
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na temat korzeni europejskiej kultury, ale czy oprócz tego nie 
dostrzegasz w nim krytycznej analizy?

KD: Chyba nie mogę podpisać się pod stwierdzeniem, że ta 
praca komentuje korzenie europejskiej kultury; ona raczej po-
kazuje stosunki handlowe w  zglobalizowanym świecie: euro-
pejski model estetyczny reprodukowany na chińskim statku 
towarowym. Moim zdaniem ta praca wiąże ze sobą dwa z pozo-
ru kontrastujące podejścia: potrzebę podtrzymania  odwiecz-
nych wzorców piękna oraz okoliczności to umożliwiających jak 
dzisiejsze szlaki handlowe i warunki pracy. Po drodze nieobro-
biona bryła marmuru jest odzierana z nadmiaru materiału, aż 
wreszcie nieskazitelna kolumna wyłania się u wybrzeży Euro-
py, z dymu i pyłu, w całej swej doskonałości. Stworzenie jednej 
formy wymaga zniszczenia innej.

Ks: odnosząc się do tego, chciałbym porozmawiać również 
o pojęciu ikonoklazmu. Przede wszystkim włącza się je w nasz 
dyskurs od epok starożytnej i  bizantyńskiej, kiedy to chrze-
ścijanin bał się wyobrazić sobie wizerunek Boga w dziele ar-
tystycznym. Może był to jeden z  pierwszych przejawów nur-
tu sztuki abstrakcyjnej, poza tym możliwe, że jestem naiwny 
i zgłębiam to zagadnienie zbyt płytko, bez zrozumienia teolo-
gicznych pism. Tym, co determinuje moje rozumowanie, jest 
w istocie niejednoznaczność wydarzającej się dewastacji dzie-
ła sztuki. ktokolwiek niszczy dzieło sztuki zainspirowane ide-
ologią bądź religią, ten pragnie wymazania tego dzieła. Taki akt 
znaczy w istocie narodziny ofiary, która na zawsze pozostanie 
na uprzywilejowanej pozycji w mechanizmie oceny. Zniszczo-
nych dzieł jest nam żal bez względu na to, czy były wartościo-
we czy nie. Spróbowałbym może takiego pytania: czy proces 
destrukcji jest formą twórczości? Nie w sensie filozoficznym. 
Mówię o przykładach ze sztuki współczesnej.

KD: Żeby znaleźć stosowne przykłady, nie musimy zbliżać się 
do teraźniejszości aż na dystans sztuki współczesnej. W moim 
mniemaniu paradoks fizycznego ikonoklazmu polega na tym, 
że zniszczenie wizerunku zawsze skutkuje powstaniem no-
wych obrazów. Na przykład kiedy myślę o ikonoklazmie w okre-
sie reformacji, przypominają mi się bogate w detal XVI-wieczne 
sztychy i  obrazy przedstawiające akty demolowania ko-
ścielnych figur i  zdobień. Ale wracając do twojego pytania,  
chciałabym przytoczyć przykład ze współczesności. Może pa-
miętasz, to było kilka lat temu, nagrania publikowane przez 

Państwo Islamskie, ukazujące zniszczenie starożytnych dzieł 
sztuki i muzeów na terytoriach dzisiejszego Iraku i Syrii. oni też 
doskonale zdają sobie sprawę z działania owego mechanizmu, 
i wykorzystują go do własnych celów.

Ks: opisujesz to jak jakąś formę strategii, wyznaczoną przez 
cele i zorientowaną na uzyskanie określonych obrazów. Pobud-
ki religijne czy filozoficzne są koniec końców interpretowane 
przez mass media, co zmienia skalę oddziaływania. Pośrednic-
two mediów czyni tu z sytuacji pomnik. Wydaje mi się że do 
własnych celów może wykorzystać to każda ze stron, zarówno 
niszczyciel, jak i ofiara.

KD: Jeden z  artystów z  naszej wystawy, GerT Jan 

KocKen, stworzył cykl prac, wielkoformatowych zdjęć, któ-
re przedstawiają ślady ikonoklazmu w  Holandii, Niemczech 
i  Szwajcarii. Jego poruszające fotografie precyzyjnie podkre-
ślają siłę obrazów powstałych na skutek zniszczeń. Na wysta-
wie nie mamy, co prawda, pracy z tego cyklu, lecz jedną w pe-
wien sposób z tym [tematem – przyp. red.] związaną.

Ks: I  znów wracamy do zagadnienia dzieła sztuki jako po-
mnika. W  tym konkretnym przypadku fotografia może słu-
żyć za formę upamiętnienia. Postanowiliśmy jednak pokazać 
madonnę z  nagasaKI, znIszczenIe 9  sIerpnIa 

1945. Jest to fotograficzny portret figury z katedry Urakami 
zniszczonej w bombardowaniu w 1945 roku. Twarz figury jest 
osmalona, co nadaje jej nowy wraz. Sama figura nie była ce-
lem ataku; ktoś mógłby rzec, że uległa zniszczeniu przypad-
kiem. Artysta dostrzegł niewiarygodną, demoniczną ekspresję 
figury i udokumentował ją za pomocą fotografii. Zniszczenie 
tego dzieła w 1945 roku było krokiem na jego drodze do ży-
cia pośmiertnego, które Gert Jan zapoczątkował, ujawniając 
nam to zdjęcie w  XXI  wieku. Coś każe mi zacytować w  tym 
miejscu Fiodora dostojewskiego, który powiedział, że praw-
dziwa sztuka zawsze jest współczesna. Nie jest moim celem 
dochodzenie, czym jest prawdziwa sztuka, po prostu znajduję 
w  tym stwierdzeniu pewną ważną inspirację. Wydaje mi się, 
że obecna wartość jest nade wszystko wypadkową refleksji 
i doświadczeń ludzi różnych epok. Wyniku tego procesu nie 
da się do końca przewidzieć. Mimo że artysta zakłada życz-
liwość, determinację i kompetencje po stronie publiczności, 
wartość jakiegokolwiek dzieła zdaje się kształtować nie cał-
kiem świadomie.
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KD: To prawda, że historyczne znaczenie figury Madonny 
przyczynia się do tego, jak wartościujemy tę pracę. Rzuca ona 
światło na tragiczne zdarzenie, jakim było zbombardowanie 
Nagasaki w 1945 roku, i stanowi ponure świadectwo mniejszo-
ści katolickiej w Japonii – niewątpliwie jest nośnikiem pamięci. 
A jednak to, co mnie szokuje, to afektywna jakość tego wize-
runku. Tak jak mówisz, przemawia on do nas, uchwycony na 
fotografii, pomimo upływu ponad siedemdziesięciu lat. Puste 
oczodoły figury zmuszają do konfrontacji ze swoim własnym 
subiektywizmem i doświadczeniami.

Ks: A  w końcowej części wystawy mamy przepyszny kąsek, 
być może kładący swego rodzaju kres naszym dylematom. 
To fotografia przedstawiająca niewidomego mężczyznę: oczy 
schowane za ciemnymi okularami, w ręku laska, a na piersi ta-
bliczka z napisem Ich kann keine Kunst mehr sehen. Znaczy to: 
już nie dostrzegam sztuki. Fotografia jest dokumentacją per-
formansu artysty [który odbył się – przyp. red.] w trakcie Tar-
gów Sztuki w kolonii w 1975 roku. Ta praca jest moją osobistą, 
definitywną ilustracją myśli o tym, że nie ma już nic do doda-
nia… No bo jak patrzeć na dzieła sztuki, kiedy są niewidoczne 
albo przypominają zwykłe życie, albo kiedy jest ich zbyt wiele, 
by zauważyć te dobre?

Prezentowany plakat jest edycją pracy dostępną do nabycia 
w  cenie 20  euro. każdy egzemplarz jest opatrzony własno-
ręcznym podpisem artysty! Tę samą pracę, którą zakupiliśmy 
na wystawę The Trouble with Value, można zobaczyć w kolekcji 
fotografii Fotomuseum Winterthur.

Z języka angielskiego tłumaczył Błażej Bauer

Timm Ulrichs, Ich kann keine Kunst Mehr sehen (I can not see any art anymore) 
[Nie widzę już sztuki], 1975
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Wydarzenia 
towarzyszące 
wystawie

15.12.2017–18.03.2018
„Kra Kra Intelligence” Cooperative

działania spółdzielcze, które poprowadzi tytułowa grupa  
założona przez Reinaarta Vanhoe.

19.01.2018  
(PIąTEk), GodZ. 18
Gadaj/Sprzedaj – pospolita historia

Swój performans zaprezentuje Sarah van lamsweerde – artystka 
zajmująca się tańcem i sztukami wizualnymi.

20.01.2018  
(SoBoTA), GodZ. 13
oprowadzanie kuratorskie

Więcej o wystawie opowie jej współkuratorka kris dittel. 

16.03.2018  
(PIąTEk)
Escape room

Akcja, której pomysłodawczynią jest Sława Harasymowicz.  
odbędzie się w przestrzeni miasta.

17.03.2018  
(SoBoTA), GodZ. 13
oprowadzanie kuratorskie

W specyfikę wystawy bardziej szczegółowo wprowadzi jej  
współkurator krzysztof Siatka.
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Artyści: 
Semâ Bekirovic, 
Matthijs Bosman, 
Karolina Breguła, 
Matthew 
Buckingham, 
Anetta Mona Chişa 
i Lucia Tkáčova, 
VALIE EXPORT, 
Anya Gallaccio, 
Lotte Geeven, 
Agata Ingarden, 
Beili Liu, Dane 
Mitchell, Jacek 
Tylicki, Barbara 
Visser

Kuratorki: 
Anna Lebensztejn,  
Kinga Olesiejuk
Koordynacja: 
Dorota Bucka
Miejsce: 
PIęTRO
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Agata Ingarden, heat 
Pipes, 2017, seria 
obiektów

dane Mitchell, All 
Whatness Is Wetness, 
2015, instalacja

dane Mitchell, Invisible 
Forces, 2017 (pierwsza 
realizacja: 2015), obiekt 
site-specific

Matthew Buckingham, 
Image of Absalon to 
Be Projected Until 
It Vanishes, 2001, 
instalacja

VAlIE EXPoRT, 
Fragmente der Bilder 
einer Berührung, 1994, 
sześć obiektów

Anya Gallaccio, Preserve 
‘Beauty’, 2003, obiekt

Jacek Tylicki, Nature 
No. 367 – Genesis, 
1973–2016, instalacja

Barbara Visser, 
herbarium, 2013, wideo

Semâ Bekirovic, 
Unfixed Galaxies, 2013, 
instalacja

Beili liu, Lure/Kraków,  
z cyklu Lure, 2008– 
–2017, instalacja site- 
-responsive

Matthijs Bosman, 
Anecdote, 2017, obiekt  
i anegdota

Anetta Mona Chişa 
i lucia Tkáčova, Far 
from You. Memorial to 
Lida Clementisova #16, 
2009, instalacja

Semâ Bekirovic i lotte 
Geeven, Song for a Lost 
Collection, 2015–2016, 
wideo

karolina Breguła, 
Ciasteczka 
Kippenbergera, 2012, 
instalacja



34 35

Na przełomie lat 50. i 60. 
XX wieku Gustav Metzger 
rozwinął w serii manifestów 
koncepcję sztuki autodestruk-
cyjnej, która miała stanowić 
społeczną formę sztuki epoki 
postindustrialnej. W praktyce 
twórczej przekładał ją na akty 
unicestwienia artystycznych 
przedmiotów, wykorzystując 
przy tym ułomności tworzyw, 
oddziaływanie sił fizycznych 

i żrące substancje. Jak wska-
zał artysta, 

Sztuka autodestrukcyjna jest sztu-
ką, która zawiera w sobie czynnik 
prowadzący automatycznie do 
jej zniszczenia w okresie nieprze-
kraczającym dwudziestu lat. Inne 
formy sztuki autodestrukcyjnej 
uwzględniają fizyczną manipulację. 
Istnieją formy sztuki autodestruk-
cyjnej, w których artysta sprawuje 
ścisłą kontrolę nad naturą i prze-

biegiem procesu dezin-
tegracji, a także takie 
formy, gdzie kontrola 
artysty jest znikoma1. 

Wkrótce wizja autode-
strukcji zespoliła się 
w postrzeganiu autora 
z ideą autokreacji 
dzieła: „Sztuka auto-
kreacyjna jest sztuką 
zmiany, przyrostu, 
ruchu”2. Blisko deka-
dę po sformułowaniu 
tych spostrzeżeń 
przez Metzgera John 
Baldessari zapropono-
wał, jako kolejne wła-
sne dzieło, kremację 
swojego dotychczaso-
wego dorobku arty-
stycznego. Najbardziej 
skrajnie i precyzyjnie 

zarazem uwydatnił w ten spo-
sób twórczy pierwiastek tkwią-
cy w akcie niszczenia.

Artyści chętnie wykorzystują 
materiały o naturalnych skłon-
nościach do dezintegracji, 
projektują sytuacje powodujące 
uszkodzenia bądź przyspiesza-
jące proces rozkładu obiektu. 
obecnie jednak niewielu z nich 
decyduje się na tak radykal-
ne działania jak przytoczeni 
Baldessari czy Metzger, godząc 
się na kompletne unicestwienie 
swoich dzieł. Nieliczni dopusz-
czają postępującą lub częścio-
wą destrukcję swoich realizacji; 
ci wyraźnie zaznaczają ich 
minioną obecność w postaci 
dokumentacji albo szczątków 
dzieła, mających służyć do jego 
reprezentacji w przestrzeni wy-
stawy. Częściej projektuje się 
zapętlone procesy autodestruk-
cji materialnych przedmiotów – 
takie dzieła trwają, zmieniając 
się, znikając i powracając.

Produkcja sztuki współczesnej 
zakłada kontynuację jej repro-
dukcji. Strategia ta odpowiada 
obserwacjom Badiou – jego 
zdaniem obecne stulecie jest 
bowiem epoką negacji twórczej, 
a nie destrukcyjnej. Artyści 
podtrzymujący wątki sztuki, 
która nie koncentruje się wokół 
trwałego artefaktu, niekoniecz-
nie celebrują niematerialność 
albo stopniowe przemijanie 
swoich utworów. Zanikanie 
zapowiada przede wszystkim 
powrót, ubytek – nową twórczą 
sytuację albo rekompensatę. To, 
co podlega transformacji i za-
mieraniu, pojawia się ponownie, 
niejednokrotnie w innym stanie, 
miejscu, kształcie. Przypomina 
ruch w zamkniętym układzie, 
gdzie bilans wyrównuje się po-
mimo ustawicznych przesunięć.

Naczynia połączone rozwijają 
się wokół obiektów i instalacji 
skonstruowanych na zasa-
dzie postępujących przemian 
lub serii zdarzeń. Funkcjonu-
ją one na granicy pomiędzy 

Według filozofa Alaina Badiou destruk-
cja stanowi jeden z aspektów zjawiska 
negacji, a mianowicie ten, który faktycz-
nie posiada negatywny charakter*. drugi 
czynnik, przeciwny i dopełniający go, to 
subtrakcja, czyli ujmowanie. destrukcja 
oznacza w tym wypadku działanie, które 
burzy ustanowiony porządek, kierujący 
postrzeganiem i wytwarzaniem pew-
nych obszarów rzeczywistości, oraz jego 
materialne przejawy. owe niszczycielskie 
akty zapowiadają równocześnie nadejście 
nowego sposobu organizacji realiów, który 
ustala się poza prawidłami dotychcza-
sowych stanów rzeczy, ponieważ ujęty 
zostaje z niego element zanegowany. 
Zniszczenie stanowi zatem obietnicę kre-
acji – w pełnej koncepcji negacji mieści się 
zarówno destrukcja, jak i następująca po 
niej twórcza subtrakcja.

* Zob. Alain Badiou, Destruction, Negation, 
Subtraction, w: The Scandal of Self- 
-Contradiction: Pasolini’s Multistable 
Subjectivities, Traditions, Geographies, red. l. di 
Blasi, M. Gragnolati, Ch.F.E. Holzhey, Wiedeń– 
–Berlin 2012, s. 269–271.
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materialnym a niematerialnym 
wymiarem sztuki – płaszczy-
zna konceptualna, która ustala 
reguły rządzące ich istnieniem, 
ma dla nich równie duże zna-
czenie, co dająca im wyraz 
warstwa fizyczna. Ta jest za-
projektowana w ten sposób, że 
destabilizuje się pod wpływem 
wewnętrznych właściwości 
stworzonych kompozycji bądź 
oddziałujących na nie czynni-
ków zewnętrznych. Specyfikę 
procesualnych dzieł przyrów-
nać można do zachowania 
cieczy zamkniętych w układzie 
naczyń połączonych: podatna 
na przekształcenia materia 
podlega cyrkulacji, przyjmuje 
formy odmienne od pierwot-
nych, a przy tym ich istota trwa 
niezmieniona. Ruch wewnątrz 

systemu odbywa się pod wpły-
wem dynamiki danej substancji, 
pierwiastków środowiskowych 
czy ludzkich. W rezultacie po-
wstaje sieć wzajemnych zależ-
ności, w których dominującą 
pozycję mogą zajmować różne 
elementy: dzieło i jego najbliż-
sze środowisko, gest twórcy 
bądź decyzje odbiorcy.

lepka maź o zapachu przypa-
lonego cukru, kłęby pary, swąd 
rozkładających się roślin, ciepło 
przyspieszające dezintegrację 
emulsji fotograficznej – proce-
sualne dzieła sztuki, choć na 
pierwszy plan wysuwają pro-
blem zaniku i utraty, są silnie 
zakorzenione w materialności 
wykorzystywanych tworzyw. 

Artyści i artystki badają grani-
ce wytrzymałości materiałów, 
doprowadzają je do skrajnych 
stanów, inicjują procesy pro-
wadzące ostatecznie do ich 
dezintegracji. Wykorzystują 
przy tym zarówno nietrwałość 
wpisaną w dany surowiec, jak 
i jego podatność na zniszcze-
nie pod wpływem środowiska. 
Stwarzają obiekty, które mogą 
okazać się niebezpieczne dla 
prezentowanych w ich pobli-
żu eksponatów. odsłaniając 
materialną tkankę dzieł sztu-
ki, twórcy wyzwalają równo-
cześnie bodźce stymulujące 
sensualność poznania. Zużycie 
i destrukcja materii pogłębiają 
intensywność doświadczeń, 
uruchamiając cielesną świado-
mość bycia.

dANE MITCHEll, INVISIBLE 
ForCES, 2017 (PIERWSZA 

REAlIZACJA: 2015), oBIEkT 
SITE-SPECIFIC

Mata podłogowa wykonana 
z włókna kokosowego, z na-
drukowanym napisem o treści: 
„BEYoNd THIS PoINT INVISIBlE 
FoRCES ARE AT PlAY” [odTąd 
W GRĘ WCHodZą NIEWIdZIAl-
NE SIŁY].

dANE MITCHEll, ALL 
WhATNESS IS WETNESS, 2015, 

INSTAlACJA
Esencję przekształcanego 
w parę roztworu homeopatycz-
nego stanowi woda zaczerp-
nięta z rzeki Meander (obec-
nie Büyük Menderes) w Azji 
Mniejszej. U jej ujścia do Morza 
Egejskiego usytuowane było 
w czasach antycznych jońskie 
miasto Milet – ojczyzna filozo-
fa Talesa (ok. 624–546 p.n.e.), 
który uznawał, że początkiem 
i źródłem wszechrzeczy (arché) 
jest woda.

AGATA INGARdEN, hEAT PIPES, 
2017, SERIA oBIEkTóW

obiekty odlane zostały przez 
artystkę z przypalonego karme-
lu, który zastygł wokół stalo-
wych elementów i drobnych 
miedzianych drutów.

MATTHEW BUCkINGHAM, 
IMAGE oF ABSALoN To 
BE ProJECTED UNTIL IT 

VANIShES, 2001, INSTAlACJA
Wyświetlany w trybie ciągłym, 
stopniowo blaknący slajd 
przedstawia pomnik Absalona – 
kontrowersyjnego XII-wiecz-
nego biskupa i legendarnego 
założyciela kopenhagi. owiany 
sławą jako postać nader kultu-
ralna i inteligentna, odznaczał 
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się jednocześnie niezwykłą 
brutalnością jako wódz wypraw 
wojennych przeciwko poganom. 
Zlecił też napisanie pierwszej 
historii danii, na której kartach 
widnieje jedynie pozytywna 
strona jego licznych dokonań 
dla swojego narodu.

dzięki uprzejmości daniela Marzony 
i artysty.

VAlIE EXPoRT, FrAGMENTE 
DEr BILDEr EINEr 

BErührUNG, 1994, SZEŚć 
oBIEkTóW

Zakończone żarówkami stalowe 
pręty zanurzają się w zapętlonym, 
mechanicznym ruchu w szkla-
nych cylindrach, wypełnionych 
różnymi cieczami: mlekiem, wodą 
i zużytym olejem silnikowym.

Praca z kolekcji Muzeum Współczesne-
go Wrocław.

ANYA 
GAllACCIo, 
PrESErVE 
‘BEAUTY’, 

2003, oBIEkT
Pięćset ger-
ber z gatunku 
Beauty – rzad-
ko uprawianej 
obecnie od-
miany, niegdyś 

cenionej ze względu na walory 
kolorystyczne – stopniowo 
zmienia wygląd pod wpływem 
czasu oraz warunków klima-
tycznych miejsca ekspozycji, 
w tym światła, temperatury, 
wilgotności i bakterii.

Praca z kolekcji British Council  
w londynie.

Procesualne projekty artystycz-
ne prowokują pytania o to, kto 
stoi za zaaranżowaną sytuacją 
i na ile jest ona dopuszczalna. 
Stawiają tym samym w centrum 
uwagi postać twórcy. Przyj-
mowane przez niego strategie 
pracy z ulotnym materiałem 
determinują rytm życia dzie-
ła: wyznaczają węższy bądź 
szerszy zakres swobody w bez-
pośrednim z nim obcowaniu, 
zakładają mniejszy lub większy 
wpływ na jego losy. Autorskie 
decyzje mogą sprowadzać się 
do arbitralnego wskazania ide-
alnego fizycznego stanu obiek-
tu, uzmysławiając władczość 
artystycznego gestu. Możliwa 
jest także odwrotna sytuacja, 
w której to artysta inicjuje 
pewien proces, a następnie wy-
cofuje się z kontrolowania jego 
przebiegu. Zrzekając się władzy 
nad materią, twórca zdaje się 
na działanie przypadku, sił 
natury czy innego człowieka. 
Poprzestaje wówczas na akcep-
tacji finalnego rezultatu bądź 
w ogóle rezygnuje ze śledzenia 
dalszych dziejów utworu – 
może on przyjąć formy zupełnie 
przez autora nieprzewidziane.

Niezależnie od poziomu kon-
troli sprawowanej przez twórcę 
nad dziełem widoczny staje się 

problem artystycznych mani-
pulacji i zafałszowania do-
świadczeń związanych z pro-
cesualnymi obiektami sztuki. 
Niejednokrotnie stwarzają one 
iluzję partycypacji i łudzą moż-
liwością wpływania na ich losy; 
z perspektywy czasu może się 
jednak okazać, że to autor od 
początku do końca pociąga za 
sznurki.

JACEk TYlICkI, NATUrE 
No. 367 – GENESIS, 1973– 

–2016, INSTAlACJA
Praca stanowi formę dokumen-
tacji podjętego przez artystę 
w 1973 roku projektu Natural 
Art [Sztuka Naturalna]. Autor 
inicjował proces, w którym po-
zostawione przez niego płótna 
czy kartki papieru wystawiane 
były na działanie czynników 
środowiskowych w różnych 
punktach świata, m.in. w Pol-
sce, Szwecji, USA, oceanii. Pre-
zentowany dwustronny oryginał 
Nature No. 367 jest zapisem 
działania sił przyrody, powsta-
łym w 1979 roku na Islandii.

Praca z kolekcji Galerii Sztuki Współ czes-
nej Bunkier Sztuki w krakowie, zakupiona 
w ramach zadania „Granice kolekcji. 
Rozbudowa kolekcji Bunkra Sztuki”, 
dofinansowanego ze środków Ministra 
kultury i dziedzictwa Narodowego.
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BARBARA VISSER, hErBArIUM, 
2013, WIdEo

Film herbarium powstał 
w opuszczonej szklarni tropikal-
nej, położonej w pobliżu jednego 
z największych ogrodów bota-
nicznych w Holandii – Arbore-
tum Belmonte w Wageningen.

dzięki uprzejmości artystki oraz Annet 
Gelink Gallery w Amsterdamie.

SEMâ BEkIRoVIC, UNFIxED 
GALAxIES, 2013, INSTAlACJA

Artystka poddała fotografie 
przedstawiające galaktyki 
częściowej obróbce fotoche-
micznej: zostały one wywoła-
ne, ale pozostawione w stanie 
nieutrwalonym, co czyni je 
wrażliwymi na światło. Ich eks-
pozycja możliwa jest wyłącznie 
w pomieszczeniu oświetlonym 
czerwienią, w warunkach zbli-
żonych do panujących w ciemni 
fotograficznej.

dzieła bazujące 
na twórczym 
potencjale 
zmiany nie-

rzadko oczekują na współdzia-
łanie odbiorcy. odgrywa on 
ważną rolę w cyklu ich rozwoju: 
może wpływać na dynamikę 
przemian, doprowadzając do 
modyfikacji, zniekształcenia czy 
fizycznego zużycia ich material-
nej formy. Często, stanąwszy 
przed wyborem zniszczenia 
bądź zachowania pracy, nie-
świadomie realizuje przy tym 
ściśle określony plan działa-
nia. Innym razem intencjonal-
nie uruchamia kolejne etapy 
życia dzieła. Figura odbiorcy 

w szczególny sposób rysuje 
się wobec dzieł o charakterze 
narracyjnym – staje się on w ich 
świetle nie tylko nośnikiem 
danej opowieści, ale i współ-
autorem, który wprowadza do 
jej treści własne elementy, 
stopniowo przekształcając ją 
w całkiem inną historię.

BEIlI lIU, LUrE/KrAKóW, 
Z CYklU LUrE, 2008–2017, 

INSTAlACJA SITE-rESPoNSIVE
Instalacja wykonana ze zwojów 
czerwonej wełny zainspirowana 
starożytnym chińskim mitem, 
wedle którego w momencie na-
rodzin ludzie zostają połączeni 
ze swoimi bratnimi duszami 
niewidzialnymi czerwonymi 
nićmi, i to dzięki nim ostatecz-
nie się odnajdują, pokonując 
przeciwności losu.

Aranżacja kompozycji jest 
każdorazowo tworzona na nowo 
z udziałem artystki, tak aby 
korespondowała z przestrzenią 
i architekturą miejsca, w którym 
jest eksponowana.

SEMâ BEkIRoVIC I loTTE 
GEEVEN, SoNG For A LoST 
CoLLECTIoN, 2015–2016, 

WIdEo
Punktem wyjścia do pracy 
było zaproszenie artystek do 

udziału w Międzynarodowym 
Sympozjum Rzeźby i Malarstwa 
w dakarze. Przedstawione przez 
organizatorów wymogi formalne 
wzbudziły ich podejrzenie – 
miały przesłać wybrane dzieła 
do dakaru i uiścić opłaty wpiso-
we znacznej wysokości. Artystki 
rozpoczęły śledztwo i w wysła-
nych pracach umieściły nadaj-
nik GPS, który doprowadził je 
do stolicy Senegalu. Rozpyty-
wanie mieszkańców, lokalnych 
artystów i wróżbitów o losy 
zaginionych dzieł nie przyniosło 
jednak rezultatu. omar, sene-
galski przewodnik Semy i lotte, 
opowiedział im wtedy o istnie-
niu griotów – zachodnioafry-
kańskich poetów i śpiewaków 
przekazujących ustnie historie 
z pokolenia na pokolenie. Na 
prośbę artystek omar miał udać 
się do griota ze swojej rodzinnej 
wioski i poprosić go o stworze-
nie pieśni o zaginionej kolekcji 
z dakaru.

MATTHIJS BoSMAN, 
ANECDoTE, 2017, oBIEkT 

I ANEGdoTA
Materiałem dla nowej wersji 
opowieści, stworzonej pier-
wotnie w 2006 roku na wy-
stawę Short Stories w galerii 
W139 w Amsterdamie, były 
historie zebrane przez artystę 
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podczas kilkudniowej rezyden-
cji w krakowie. Zainicjowana 
przez autora anegdota prze-
kazywana jest incydentalnie 
kolejnym osobom.

ANETTA MoNA CHIşA 
I lUCIA TkáčoVA, FAr FroM 

YoU. MEMorIAL To LIDA 
CLEMENTISoVA #16, 2009, 

INSTAlACJA
Projekt odwołuje się do niemal 
zapomnianych losów czeskiej 
śpiewaczki operowej, żony 
Vladimira Clementisa, opozy-
cyjnego słowackiego polityka 
i ofiary czystek doby stalinizmu 
w latach 50. XX wieku. dzieląc 
z mężem dramat uwięzienia 
i tortur, lida poświęciła resztę 
życia uwiecznianiu jego zasług 
na rzecz demokracji; sama nie 
zapisała się w zbiorowej pamięci.

Zaprojektowane przez artystki 
pomniki dyskretnie przywracają 
historii postać bohaterki. W jed-
nej z ich wersji pnące rośliny 
z rodzaju Clematis sadzone są 
wokół istniejących pomników 
w przestrzeni publicznej; w in-
nej listy wymieniane przez mał-
żonków w okresie ich uwięzienia 
stanowią podstawę muzycznej 
partytury, którą można samo-
dzielnie odtworzyć. Pomnik nu-
mer 16 jest odtwarzany według 

Wydarzenia 
towarzyszące 
wystawie

20.01.2018  
(SoBoTA), GodZ. 12
oprowadzanie kuratorskie 

W specyfikę procesualnych dzieł sztuki wprowadzą kuratorki 
wystawy Anna lebensztejn i kinga olesiejuk. Wydarzenie będzie 
tłumaczone na Polski Język Migowy.

24.02.2018  
(SoBoTA), GodZ. 12
Dzieło w procesie

Wędrówka śladami przemian wprowadzi w kolejny etap malar-
skiego projektu Wojciecha Gilewicza obrazy 2002–. W czasie 
spotkania płótna przekazane przez artystę do kolekcji Bunkra 
Sztuki zostaną przemalowane według podanych przez niego 
wytycznych.

portretu fotograficznego lidy 
z czasów emigracji.

kARolINA BREGUŁA, 
CIASTECZKA KIPPENBErGErA, 

2012, INSTAlACJA
Praca nawiązuje do zniszczenia 
instalacji When It Starts  
Dripping from the Ceiling au-
torstwa Martina kippenbergera, 
prezentowanej w 2011 roku 
w Museum ostwall w dortmun-
dzie. Została ona uszkodzona 
przez sprzątaczkę, która usu-
nęła zamierzony przez arty-
stę osad pokrywający jedną 
z części dzieła. Bezpowrotna 
utrata dzieła nie została szerzej 
skomentowana przez muzeum. 
Warto dodać, że jednostka ta 
prowadzona jest w myśl teorii 
Alexandra dornera, zgodnie 
z którą instytucje powinny 
być niczym dynamiczne elek-
trownie – wytwarzające żywą 
energię niezbędną do reagowa-
nia na zmieniające się stosunki 
społeczne.

Praca z kolekcji Galerii Sztuki Współ-
czes nej Bunkier Sztuki w krakowie, 
zakupiona w ramach zadania „Granice ko-
lekcji. Rozbudowa kolekcji Bunkra Sztuki”, 
dofinansowanego ze środków Ministra 
kultury i dziedzictwa Narodowego.

Anna lebensztejn, kinga olesiejuk
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odWiedź 
BuNkier
Sztuki
Zapraszamy do Galerii Sztuki 
Współczesnej Bunkier Sztu - 
 ki od wtorku do niedzieli  
w godzinach 11–19.

Wtorek jest dniem bezpłatnego 
wstępu na wszystkie wystawy.

każdy ze zwiedzających, bez 
względu na dzień i godzinę 
wizyty w Bunkrze Sztuki, może 
podejść do obecnego na miej-
scu opiekuna wystaw i wysłu-
chać krótkiego bezpłatnego 
wprowadzenia w tematykę wy-
staw. Jest to nasz Uniwersalny 
Stały Serwis Informacyjny.

Można również zamówić autor-
skie oprowadzania przygoto-
wane przez opiekunów wystaw 
w ramach projektu „opowia-
damy o wystawie”. Spotkania 

dla dorosłych przyjmują formę 
wspólnej dyskusji, natomiast 
z myślą o najmłodszych przygo-
towaliśmy warsztaty zainspiro-
wane opowieściami artystów.

od 2017 roku oprowadzania są 
również dostępne w wersjach 
dostosowanych do potrzeb 
osób z dysfunkcją wzroku 
(z wykorzystaniem m.in. audio-
deskrypcji), z dysfunkcją słuchu 
(w tym z asystą tłumacza Pol-
skiego Języka Migowego) oraz 
z niepełnosprawnością inte-
lektualną i spektrum autyzmu 
(między innymi z użyciem tablic 
komunikacyjnych).

oprowadzania w ramach pro-
jektu „opowiadamy o wysta-
wie” są dostępne w godzinach 
otwarcia ekspozycji. Poza 

projektem prowadzimy tak-
że stałą ofertę warsztatową 
oraz liczne rodzinne spotka nia 
otwarte.

Więcej informacji pod ad-
resem spodaryk@bunkier.
art.pl i numerem telefonu / 
SMS +48 733 890 810.

Cennik oprowadzań: bilet wstę-
pu + opłata za oprowadzanie 
(liczona od grupy do 20 osób; 
język polski: 65 zł, język angiel-
ski: 85 zł, warsztaty w języku 
polskim: 120 zł, warsztaty w ję-
zyku angielskim: 150 zł).

W ramach projektu „otwar-
ta Galeria. kultura dostępna 
w Bunkrze Sztuki” przygotowa-
liśmy specjalną pulę bezpłat-
nych spotkań „opowiadamy 
o wystawie”, z których mogą 
skorzystać krakowskie i podkra-
kowskie placówki edukacyjne.

„otwarta Galeria. kultura do-
stępna w Bunkrze Sztuki” to 
interdyscyplinarny projekt skie-
rowany do odbiorców z ograni-
czonym dostępem do kultury, 
pozwalający im na włączenie 
się w życie instytucji i rozwija-
nie postaw twórczych. Wyko-
rzystujemy w nim nasze wielo-
letnie doświadczenie w zakresie 

edukacji kulturalnej, udostęp-
niania sztuki osobom niepełno-
sprawnym i szeroko rozumianej 
integracji społecznej.

„otwarta Galeria. kultura 
dostępna w Bunkrze Sztuki” 
rozwija założenia uniwersal-
nego dostępu do dóbr kultury: 
zapewnia narzędzia dla osób 
z dysfunkcją słuchu lub wzro-
ku oraz niepełnosprawnością 
intelektualną, pozwalające im 
na równoważne uczestniczenie 
w organizowanych przez Galerię 
wydarzeniach i poszerzające 
pod kątem ich potrzeb dostęp-
ność portalu edukacyjnego 
sztuka24h.edu.pl; ośrodkom 
edukacyjnym i kulturalnym 
z mniejszych miejscowości 
Małopolski zapewnia możli-
wość skorzystania z bezpłat-
nych warsztatów wyjazdowych 
Sztuka24h/24h; grupy spoza 
krakowa zaprasza natomiast do 
udziału w całodniowych wizy-
tach tematycznych „Spotkajmy 
się w Bunkrze!”.

Projekt „otwarta Galeria. kultu-
ra dostępna w Bunkrze Sztuki” 
jest dofinansowany ze środków 
Ministra kultury i dziedzictwa 
Narodowego.
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Anya Gallaccio, lotte Geeven, 
Agata Ingarden, Beili liu, dane 
Mitchell, Jacek Tylicki, Barbara 
Visser

kURAToRkI: 
Anna lebensztejn, kinga olesiejuk

kooRdYNACJA: 
dorota Bucka

MIEJSCE:
piętro

 

The Trouble  
wiTh Value

WERNISAŻ: 
15.12.2017 (piątek), godz. 18

CZAS TRWANIA: 
16.12.2017 – 18.03.2018

ARTYŚCI:
Rachel Carey, Fokus Grupa,  
gerlach en koop, Sława 
Harasymowicz, Monique 
Hendriksen, Femke Herregraven, 
Gert Jan kocken, „kra kra 
Intelligence” Cooperative, Sarah 
van lamsweerde, louise lawler, 
Adrian Paci, Ewa Partum, Mladen 
Stilinović, Feliks Szyszko,  
Maciej Toporowicz, Timm Ulrichs

kURAToRZY:
kris dittel, krzysztof Siatka

kooRdYNACJA:
Renata Zawartka

ASYSTENTkA kURAToRóW: 
Gabriela Brdej

MIEJSCE:
parter, Galeria dolna

PARTNER WYSTAWY: 
onomatopee project space and 
publishing house (Eindhoven), 
onomatopee.net

SPoNSoR WYSTAWY: 
krakchemia SA

PATRoNI MEdIAlNI GAlERII: 
„le Monde diplomatique”, „Herito”, 
„lounge”, Radio kraków

PATRoNI MEdIAlNI WYSTAW: 
„Szum”, „NN6T”, „Gazeta Wyborcza 
kraków”, „Co Jest Grane 24” 

obie wystawy składają się 
na projekt „Beyond the Zero 
Point. Contemporary Art and Its 
Appearances” współfinansowany 
przez Mondriaan Fund.

Projekt „otwarta Galeria. kultura 
dostępna w Bunkrze Sztuki” jest 
dofinansowany ze środków Ministra 
kultury i dziedzictwa Narodowego.



GAlERIA 
SZTUkI 
WSPóŁCZESNEJ 
BUNkIER 
SZTUkI

16.12.2017 – 

– 18.03.2018
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bunkier.art.pl
facebook.com/bunkiersztuki
instagram.com/bunkiersztuki
sztuka24h.edu.pl


