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część 1

Jan
Trzupek

Wstęp

Tworzenie Małopolskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej zostało zainicjowane w 2004 roku. Idea ta była związana z Narodowym Programem „Znaki czasu”, którego celem miało być „odrobienie wieloletnich zaniedbań w gromadzeniu i dokumentowaniu sztuki nowej
i najnowszej w zbiorach publicznych przez tworzenie kolekcji regionalnych”. Pierwsze dzieła do małopolskiej kolekcji zostały zakupione
w 2005 roku. Od samego początku przyjęty został, i konsekwentnie
realizowany był w następnych latach, kierunek tworzenia kolekcji. Uwzględniając ówczesną zasobność krakowskich muzeów, dość
dobrze dokumentujących sztukę polską drugiej połowy XX wieku,
zdecydowano, że nowa, budowana od podstaw kolekcja, bez żadnej
zaszłości jaką mógłby być np. posiadany zalążek zbiorów, będzie kolekcją sztuki współczesnej. Sztuki najnowszej, powstałej już po 1989
roku. To oczywiste, że znaleźli się w niej również artyści krakowscy i małopolscy, często właśnie ci, którzy byli wcześniej nieobecni
w publicznych kolekcjach. Ale nie tak jedynie rozumiane było pojęcie regionalności (postulowane w założeniach programu odrabianie
zaległości – jak najbardziej). Kolekcja dokumentuje w wyborze dzieł
i autorów ważne zjawiska sztuki polskiej ostatnich dwudziestu lat.
Historyczne i problemowe konteksty kolekcji w sztuce polskiej nakreśla Andrzej Szczerski w eseju „Interpretacje nowoczesności:
sztuka polska po 1989”, który za uprzejmą zgodą Autora i Wydawcy tutaj pomieszczamy. Jest to tekst z 2008 roku, po raz pierwszy publikowany po polsku. Znamienne, że właśnie wtedy kiedy tekst był pisany, kolekcja rozwijała się najbardziej intensywnie,
z czynnym udziałem Andrzeja Szczerskiego jako eksperta fundacji.
W tym sensie tekst ma charakter dokumentu równoległego. Można w nim odczytać postulaty wobec kolekcji – spełnione i niespełnione. Tworzenie realnej kolekcji polega, niestety – w przeciwieństwie do opisanej idei – nieubłaganym regułom rzeczywistych
szans, determinujących to, co w konkretnej sytuacji jest możliwe.
Sztuka polska w kolekcji „ramowana” jest sztuką krajów Europy Środkowowschodniej: Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Łotwy,
Białorusi. To stanowi o oryginalnym i zarazem unikalnym charakterze
kolekcji i o jej atrakcyjności.

Konteksty istotne dla polskiego wątku kolekcji czytelnik odnajdzie w tekście Andrzeja Szczerskiego. Charakteryzując, najzwięźlej jak można, dopełniające ją dzieła artystów z „bliskiej zagranicy”
należałoby zauważyć, że w bardzo wyraźny sposób odnoszą się do
nowej rzeczywistości, jaka zaistniała po rozpadzie bloku komunistycznego. Zarówno do nowych realiów, jak i pamięci, która ma wiele podobieństw z polską rzeczywistością. W kolekcji dzieła polskich
i zagranicznych artystów stanowią jedną, wspólną, narrację. Jednym
z pierwszych nabytków do kolekcji były „Widokówki” Sergieja Czajki – seria obrazów, na których przetworzył motyw „socjalistycznego”
pomnika lotników z miasta Tarnopol na Ukrainie w stylizacji wizualnej przypominającej niedoskonały druk z minionej epoki. Podobnie
do pomnikowej i pomniki kwestionującej estetyki grafitti, odnosi się
praca budapesztańskiej grupy Little Warsaw (Andreás J. Galik i Balint Havas). David Majković ze Słowenii analizuje motywy nowoczesnej architektury z lat 60. i 70., obiektów dziś, pomimo niewątpliwych wartości artystycznych, opuszczonych i zaniedbanych, a epokę
realnego socjalizmu postrzega jako czas radykalnego eksperymentu
modernistycznego. Lokalne mity i tradycje – odległe i modernistyczne: Golema i Robotów łączy w swoich mechanicznie ożywionych
figurkach praski sztukmistrz Krištof Kintera. Praca „Revolution” to
figurka chłopca stojącego przy ścianie, który co pewien czas uderza
w nią głową. Lokalność i silnie z nią związane poczucie tożsamości
łączone z prywatnym już pojmowaniem pamięci cechuje prace artystów łotewskich: Eveliny Deičmane i Miksa Mitrēvicsa. Pavlína
Fichta Čierna ze Słowacji ujmuje się w swoich filmach wideo za społecznie wykluczonymi, jak chorzy albo Romowie, w rzeczywistości
nowych, posttotalitarnych czasów. Osobną postawę prezentuje Denisa Lehocká z Bratysławy. Tworzy ona instalacje o formie zmiennej, zależnej od miejsca ekspozycji, z gruntu niepewne, niemożliwe
do jednoznacznego określenia. Także i one mówią dobitnie o, nie
do końca możliwym, ogarnięciu realiów ostatniego dwudziestolecia.
Royden Rabinowitch, którego rodzina pochodziła z Bukaresztu, odnajduje w Europie Środkowowschodniej miejsca istotne dla
etycznych azymutów swojej filozofii opisywania ciała w fizycznej
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przestrzeni a człowieka – w mentalnej. Interesują go przemiany
w świadomości człowieka cywilizacji europejskiej. Za najważniejsze uważa Przełom Kopernikański i Zagładę symbolizowaną przez
Oświęcim. Z tych powodów uznaje Kraków za miejsce szczególne przez bliskość Uniwersytetu i nieodległego Oświęcimia.
Mapa kolekcji swoje centrum ma również w Krakowie, w Małopolsce.
Poszczególne dzieła wędrują po wystawach w kraju i zagranicą, kolekcja również wędruje i, jak na razie, więcej pokazywana jest poza
Krakowem, gdzie nie ma stałej siedziby, w której mogłaby być wystawiana. Jak dotąd jej jedynym ale rozpoznawalnym „domem” jest
konsekwentna oprawa graficzna wszystkich wystaw, wydawnictw
i wydarzeń autorstwa profesora Władysława Pluty (tym samym naocznie spełnia się wypowiedziany kiedyś postulat tworzenia równoległej kolekcji dizajnu).
Każda z dotychczasowych wystaw miała, z konieczności, inny
wybór dzieł, zależny od etapu rozwoju kolekcji i możliwości przestrzennych miejsc, w których była pokazywana. Przypominamy je na
dalszych stronach tej książki. Dziewiąta wystawa odbyła się w Galerii Miejskiej BWA w Tarnowie, mieszczącej się w przestrzeniach historycznego dworca kolejowego. Pokazaliśmy na niej wybrane dzieła
odnoszące się do rozmaicie rozumianego rysunku i obiektu, szeroko
unaoczniając ideowy i historyczno-geograficzny profil kolekcji. Kolekcji, jak dotąd intensywnie wędrującej. W tym sensie prezentacja
na kolejowym dworcu – metaforycznie dookreśla jej aktualne położenie i sytuację.
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dr hab. Andrzej Szczerski
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Oskar Dawicki, Igor Krenz,
Wojciech Niedzielko i Łukasz Skąpski
w kadrze filmu Supergrupy Azorro
Pyxis systematis domestici quod
video dicitur
2003
wideo 39’30’’

W 2003 roku grupa Azorro, w skład której wchodzili Oskar Dawicki, Wojciech Niedzielko, Igor Krenz i Łukasz Skąpski, zrealizowała film zatytułowany „Wszystko już było”. Na filmie znalazł się
zapis „burzy mózgów”, w trakcie której członkowie grupy zmagali
się z problemem stworzenia oryginalnej idei projektu artystycznego
lub dzieła sztuki, których dotychczas nikt jeszcze nie wykreował.
Pomimo lawiny pomysłów, od hasła „niczego nie róbmy” poczynając, poprzez bardziej skomplikowane wezwanie: „namalujmy czarny
kwadrat”, artyści za każdym razem dochodzili do tej samej konkluzji – w sztuce nie jest możliwe wymyślenie czegoś całkowicie nowego, gdyż „wszystko już było”.
Film może być postrzegany jako ironiczny komentarz do cieszących się popularnością na przełomie XX i XXI wieku idei wyczerpania narracji awangardowej i teorii o końcu sztuki, definiowanej w myśl XVIII-wiecznej kantowskiej estetyki. Rzeczywiście,
Azorro specjalizuje się w przewrotnym traktowaniu dogmatów
współczesnej krytyki artystycznej, wskazując jak powierzchownie
adaptowane są modne teorie przez jeszcze bardziej modnych krytyków. Zdaniem członków grupy, procesowi temu towarzyszy brak
jakiejkolwiek głębszej debaty poświęconej sztuce i roli, jaką pełni
ona w przestrzeni publicznej. Jednocześnie Azorro w karykaturalny sposób pokazuje, czym byłaby perfekcyjna realizacja współczesnych utopii. W filmie „Rodzina” z 2004 roku artyści zarejestrowali
nieistniejących realnie, doskonałych konsumentów sztuki współczesnej. Widzimy młodą, polską rodzinę z dwójką dzieci, która
w niedzielne popołudnie oddaje się rozmowie poświęconej losom
awangardowych artystów i ich kontrowersyjnym pracom. Rodzice
wykazują gruntowną znajomość sceny artystycznej. W tym samym
czasie dzieci rysują kwadraty a’la Malewicz i – włączając i wyłączając lampę – naśladują wyróżnioną Nagrodą Turnera w 2001 roku
instalację Martina Creeda „Work No. 227: The Lights going on and
off ”. Ostatecznie sztuka zdobyła kontrolę nad świadomością tzw.
przeciętnego obywatela, jednak ironiczny przekaz filmu podkreśla,
że totalnie zdominowany przez sztukę świat ani nie jest możliwy,
ani pożądany.

Filmy grupy Azorro mogą być również postrzegane jako autoportret współczesnego polskiego społeczeństwa, które – wraz
z rozpoczętymi w 1989 roku zmianami polityczno-społecznymi –
rozpoczęło po raz kolejny zmagania z „nowoczesnością”, odrzucając komunizm, a w zamian budując demokrację i kapitalizm. Z tej
perspektywy „Wszystko już było” można interpretować jako portret
grupy prowincjonalnych artystów, siedzących w ogródku działkowym (stanowiącym symbol ich banalnego życia) i mających nadzieję
zaistnieć w światowej sztuce dzięki użyciu awangardowej strategii
oryginalności. Jest to zatem groteskowy portret polskiego prowincjonalizmu, z jego charakterystycznym dążeniem do światowej rozpoznawalności, połączonym z rozczarowaniem własnymi szansami
i możliwościami, a także swoista alegoria społeczeństwa, które po
upadku komunizmu, siedząc na ruinach minionego świata, poszukuje kluczowej, przenikającej kulturalne i społeczne życie idei, mogącej
doprowadzić do partycypacji w globalnej „nowoczesności”. Jednocześnie, w filmie „Rodzina” Azorro wyśmiewa wizję totalnej modernizacji, dokonanej według zachodnich standardów. Pośrednio pada
więc pytanie o to, czy polska kultura potrzebuje własnej, specyficznej
drogi ku nowoczesności.
Poszukiwanie nowoczesności to tylko jedna z możliwych interpretacji historii sztuki polskiej po 1989 roku, bez wątpienia jednak
najbardziej odpowiadająca specyfice zmian, do jakich doszło w Polsce
w ciągu ostatnich 20 lat [1]. W PRL-u sztuka funkcjonowała w całkowicie odmiennym systemie, opartym na mecenacie państwa i cenzurze. Umożliwiał on artystom przyznawanie świadczeń socjalnych
i udział w życiu artystycznym, jednak działo się to kosztem twórczej wolności i nieskrępowanej obecności dzieł sztuki w przestrzeni
publicznej. Wyjątkowo wybitnym twórcom, akceptowanym przez
władze, udawało się realizować kariery międzynarodowe, pomimo restrykcji dotyczących możliwości podróżowania czy trudności
w wymianie książek i prasy artystycznej. Wraz z upadkiem komunizmu i urzędu cenzorskiego system ten przestał istnieć. Nowo powstałe instytucje, zarówno publiczne jak i prywatne, rozwijający się wolno,
lecz systematycznie rynek sztuki, oraz dostęp do międzynarodowych

14

15

Mirosław Bałka
500 × 40 × 40
2000
drewno, sól
500 × 40 × 40 cm

Leon Tarasewicz
Bez tytułu
1991/1993
olej na płótnie
260 × 260 cm

w głębi:
obraz Leona Tarasewicza
(1) wystawa kolekcji
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków 2005

kolekcjonerów zapewniły sztuce stosunkowo efektywny i elastyczny
system wsparcia i promocji [2]. Otwarcie granic, różnorodność międzynarodowych grantów i projektów, zamieniło artystów w nomadów
postindustrialnego świata, oraz zaowocowało kilkoma błyskotliwymi
karierami, przynajmniej na scenie europejskiej. W tym sensie sztuka
polska i polskie życie artystyczne mogły być postrzegane jako symbol udanego przejścia z komunizmu do kapitalizmu. Najważniejszą
zmianą była jednak coraz bardziej widoczna obecność sztuki w demokratycznej sferze publicznej. Zainicjowały ją gwałtowne dyskusje wokół wystaw w warszawskiej „Zachęcie” i w regionalnych instytucjach
kultury w latach dziewięćdziesiątych, które w skrajnym przypadku
doprowadziły do wytoczenia artystce procesu sądowego. Powszechna
znajomość tych wydarzeń i ich medialny rezonans spowodowały, że
zaczęto głośno zadawać pytania o problem wolności w sztuce i roli,
jaką sztuka odgrywa w procesie transformacji społecznej. Obrońcy
nowej sztuki uważali, że należy odejść od praktykowanej w czasach
komunizmu postawy „sztuki dla sztuki”, którą akceptowała cenzura,
eliminując w ten sposób jakiekolwiek odniesienia do życia publicznego, w tym zwłaszcza do aktualnej sytuacji politycznej w kraju [3].
W wolnej Polsce, ich zdaniem, sztuka powinna odegrać ważną rolę
w procesie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego,
spełniając postulaty XX-wiecznej awangardy, wzywającej sztukę do
bycia prekursorem zmian społecznych. Równie ważnym problemem
było poszukiwanie uniwersalizmu, a raczej próba uwolnienia się od
zaściankowości, zarówno polskiego społeczeństwa, przez dziesięciolecia zamkniętego za „Żelazną Kurtyną”, jak i środowiska artystycznego, pozbawionego szans na udział w międzynarodowym życiu
artystycznym. Artyści pragnęli przemawiać w języku zrozumiałym
nie tylko w ich kraju, lecz również na świecie. Dychotomia pomiędzy
tym, co narodowe, a tym co uniwersalne, nie była w latach dziewięćdziesiątych niczym nowym i przypominać mogła przede wszystkim
dyskusje o potrzebie stworzenia nowoczesnego „stylu narodowego”
toczone na przełomie XIX i XX wieku. W realiach postkomunistycznej transformacji analogiczne pytania o tożsamość zyskały jednak
nową aktualność i znaczenie.

Dekada lat dziewięćdziesiątych przyniosła kontynuację niektórych karier artystycznych z lat wcześniejszych, docenianych już
wtedy nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Minimalistyczne
prace Mirosława Bałki złożone z prostych, monumentalnych brył
geometrycznych z betonu, kamienia, metalu lub drewna i odnoszące się do kwestii pamięci i historii, szybko zdobyły uznanie na
międzynarodowej scenie. Dzieła artysty powstałe po 1989 roku nie
różniły się w zdecydowany sposób od tych wcześniejszych, Bałka skoncentrował się natomiast przede wszystkim na problematyce
Holocaustu, sytuując ją w kontekście bieżącej debaty polityczno-historycznej. Innym twórcą o międzynarodowej sławie, który odegrał
znaczącą rolę w polskim życiu artystycznym w latach dziewięćdziesiątych, był Krzysztof Wodiczko, mieszkający od kilku dekad
w USA. Jego amerykańskie prace były modelowymi przykładami
obecności sztuki w przestrzeni publicznej, jak w przypadku „Pojazdu dla bezdomnych” (1988–1989), ruchomego obiektu, zapewniającego schronienie ludziom żyjącym na ulicach, czy „Laski tułacza”
(1992) – zaprojektowanego specjalnie urządzenia o kształcie przypominającym tytułową laskę wyposażoną w monitor i głośniki, które pozwalały zobaczyć i wysłuchać nagrane wcześniej świadectwa
bezdomnych oraz nielegalnych imigrantów, dotyczące ich osobistych
losów. Od 1980 roku Wodiczko wykorzystywał pomniki lub fasady
budynków publicznych jako gigantyczne ekrany dla projekcji swych
filmów, składających się z anonimowych świadectw ofiar przemocy, nienawiści rasowej lub społecznego wykluczenia. Wybrany przez
artystę gmach – „ekran”, będący symbolem politycznej siły, kontrastował z głosem bezsilnych, tym samym podkreślając krytyczny
wymiar jego twórczości. W 1996 roku artysta zrealizował projekcję
na wieży krakowskiego Ratusza, a pokazywany film zbudowany został z autobiograficznych historii opowiadanych przez ofiary AIDS.
Dramatyzm osobistych zeznań brzmiał tym bardziej wyraziście, że
pokazywano je w miejscu kojarzonym z atrakcjami turystycznymi
i codziennym życiem miasta.
Kolejnym monumentalnym projektem Wodiczki zrealizowanym
w Polsce była „Pomnikoterapia” (2005). Rolę ekranu pełniła tym
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Grzegorz Sztwiertnia
Ćwiczenia neoplastyczne
2002
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(1) wystawa
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków 2005

razem fasada warszawskiej galerii „Zachęta”. Wybór miejsca z jednej strony „zachęcał” do spojrzenia na sztukę jako na medium, które
może zmienić ludzką egzystencję, z drugiej strony wskazywał, że stanowi ona demokratyczną sferę debaty, posiadającą publiczny i społeczny rezonans. Artysta podkreślał tym samym rolę publicznych
budowli jako cichych świadków historii, które za pośrednictwem
projekcji mogły „przemówić”. Taka postawa wskazuje na „terapeutyczne” zdolności monumentów, mogących „leczyć” indywidualne
traumy poprzez zdarcie maski codziennej, milczącej normalności.
Warszawska projekcja skoncentrowała się na problematyce miejsca
kobiet we współczesnym społeczeństwie polskim. Na fasadzie „Zachęty” wyświetlono filmy zapisujące opowieści mieszkanek stolicy
i polskiej prowincji, które w różny sposób doświadczały analogicznego wykluczenia i marginalizacji.
Debiutująca we wczesnych latach dziewięćdziesiątych nowa generacja artystów wywodziła się w dużej mierze z pracowni Grzegorza Kowalskiego działającej na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Innowacyjne metody nauczania, zainteresowanie zarówno
eksperymentalną autoanalizą psychiki artysty, jak i zagadnieniami związanymi z ciałem, wraz z jego kulturowymi kontekstami,
okazały się odpowiednimi środkami wyrazu dla sztuki mówiącej
o indywidualnej wolności, odzyskiwanej po latach totalitarnego
kolektywizmu. Pośród uczniów Kowalskiego niewątpliwie najgłośniejszy okazał się debiut Katarzyny Kozyry. Jej pracą dyplomową
z 1993 roku była „Piramida zwierząt”, zbudowana z czterech wypchanych zwierząt – konia, psa, kota i koguta oraz film ukazujący
proces ich zabijania i preparowania. Projekt Kozyry wpisywał się
w konteksty współczesnej sztuki zachodniej, w tym dzieła takich
artystów jak Bruce Naumann czy Damien Hirst, a sięgając w przeszłość – zdjęć rzeźni, które Eli Lotar zamieścił w „Dictionnaire critique” Georges’a Bataille’a z 1929 roku. Piramida była także intertekstualnym odniesieniem do znanych z literatury pięknej alegorii
śmierci, z kolei wypreparowane zwierzęta wybrano według baśni
braci Grimm o czterech muzykantach z Bremy, gdzie poruszane są
kwestie przemocy i moralności. Kozyra nawiązała również do logiki

współczesnego spektaklu medialnego, kojarzącego się z jednej strony z cyrkiem, z drugiej – z komnatą strachu. Wystawienie „Piramidy zwierząt” wywołało gwałtowne reakcje i liczne komentarze,
pośrednio sugerując, że malarstwo straciło swoją uprzywilejowaną
pozycję w sztuce polskiej, jaką cieszyło się w latach osiemdziesiątych,
a video, fotografia i instalacja zyskują na wartości. Przede wszystkim jednak wykorzystana przez artystkę strategia obyczajowego
szoku, w czasach PRL-u marginalizowana, została przez obrońców
Kozyry zinterpretowana jako wyraz radykalnej wolności, odzyskanej w 1989 roku. Przeciwnicy z kolei widzieli w jej pracy poddanie
sztuki wolnorynkowej strategii marketingu, typowej dla „dzikiego”
kapitalizmu wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Symptomatyczne
było jednak zwłaszcza to, że debata o pracach Kozyry nie ograniczyła się tylko do grona specjalistów, ale przeniknęła do popularnej
prasy i innych mediów. To właśnie w mass mediach zwracano uwagę
na problematyczne przełamywanie tabu śmierci, bezrefleksyjne naśladowanie prac artystów zachodnich, poszukiwanie nowości i „nowoczesności” za wszelką cenę. Krytyka artystyczna odpowiedziała
natomiast nazwaniem prac Kozyry i innych absolwentów „Kowalni” reprezentantami nowej tendencji w sztuce polskiej, czyli „sztuki
krytycznej”, świadomie podejmującej kwestie polityczne i społeczne,
w tym problemy indywidualnej wolności twórczej [4]. Ostatecznym
celem „sztuki krytycznej” miała być transformacja społeczna, prowadząca do powstania w Polsce nowego społeczeństwa obywatelskiego,
które powinno zmierzyć się także z problematyką różnego rodzaju
tabu, wykluczeń i marginalizacji. Mimo, iż pojęcie „sztuki krytycznej” z czasem ewoluowało, we wczesnych latach dziewięćdziesiątych
było ono ściśle związane ze „sztuka ciała”. Ówczesna dominacja
problematyki cielesności łaczyła się nie tylko z jej międzynarodową
popularnością, ale wykorzystywała także specyficzne znaczenie ciała
i kultu ofiary w polskiej kulturze, sięgające korzeniami czasów romantyzmu i inspirowane tradycją religijną. Nie oznacza to, że nowa
sztuka poszukiwała religijnej duchowości, wręcz przeciwnie, zainteresowana była raczej przejęciem wybranych elementów artystycznej
tradycji na potrzeby własnej ekspresji.
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Praca dyplomowa Kozyry okazała się tylko wstępem do kolejnych
projektów. W 1995 roku artystka pokazała zestaw filmów i zdjęć,
dokumentujących jej pobyt w szpitalu w trakcie kuracji związanej
z chorobą nowotworową. Tytuł pracy – „Olimpia” – nawiązywał do
słynnego obrazu Edwarda Maneta, który został poddany prowokacyjnej reinterpretacji. Zamiast pięknego ciała modelki Maneta,
Kozyra pokazała swoje ciało naznaczone chorobą. Wykorzystując
postmodernistyczny zabieg anektowania (appropriation), podobny
do tego, który stosował w tym czasie m.in. Yasumasa Morimura,
także inspirujący się malarstwem Maneta, Kozyra odwróciła kanony
estetyczne kształtowane przez historię sztuki, a przez to zakwestionowała popularne gusty, nienawykłe do spotkań z nagim, zdeformowanym ciałem. „Olimpia” mówiła więc o wielokrotnym odrzuceniu
i marginalizowaniu tego, co „poza kanonem”, skupiając się przede
wszystkim na kobiecym ciele i kulturowej definicji płci. Należy jednak dodać, że poza treściami „gender” praca Kozyry zyskiwała siłę
wyrazu dzięki wykorzystaniu toposów życia i śmierci, interpretowanych zarówno w kategoriach religijnych jak i egzystencjalnych.
Niewątpliwie najbardziej znaną pracą artystki w latach dziewięćdziesiątych stała się „Łaźnia” (1997) [5]. Artystka ukrytą kamerą sfilmowała nagie kobiety kąpiące się w łaźni budapesztańskiego hotelu
Gellert, konfrontując widok młodych i starych ciał, pokazując także
rytualny charakter kąpieli i wzajemny szacunek, jakim obdarzały się
kobiety. Analogiczny projekt Kozyra zrealizowała kilka miesięcy
później w męskiej części tej samej łaźni, gdzie weszła, udając mężczyznę, doklejając sobie sztuczna brodę i genitalia. Tu również artystkę interesowała perspektywa „gender” i chęć pokazania, w jaki
sposób mężczyźni zachowują się w swoim towarzystwie, odgrywając
społeczne i kulturowe role, jakie przypisano ich płci. „Łaźnia męska” została pokazana w Pawilonie Polskim na weneckim Biennale
(1999), gdzie zdobyła nagrodę honorową – najwyższe wyróżnienie,
jakie kiedykolwiek zostało dotąd przyznane polskiemu artyście.
Sukces ten był bez wątpienia wynikiem opanowania przez Kozyrę
adekwatnego, międzynarodowego języka sztuki, ukształtowanego przez teorie Michaela Foucaulta i Gillesa Deleuze’a oraz studia

feministyczne. Artystka potrafiła jednak dodać własną ich interpretację, odwołując się przede wszystkim do tradycji XIX-wiecznego
akademickiego malarstwa i tworząc monumentalne instalacje z projekcjami video. Zamiast analitycznego, panoptycznego spojrzenia,
Kozyra proponowała współczesną wersję ekspresjonistycznej karykatury. Obyczajowa prowokacja zawarta w jej pracach i zakwestionowanie konwencji przedstawiania ciała spowodowały, że artystka
została entuzjastycznie przyjęta przez krytykę z kręgu feminizmu
i queer studies. Paradoksalnie, to uznanie przez reprezentantów
„mniejszości” korespondowało z akceptacją ze strony instytucji państwowych, potwierdzoną obecnością na Biennale. Kozyra stała się
więc przykładem adaptacji „sztuki krytycznej” na potrzeby oficjalnego dyskursu reform, które zgadzały się na artystyczny eksperyment,
wpisujący się w program dokonywanej właśnie transformacji polskiej
kultury. Artystka, a wkrótce inni twórcy „sztuki krytycznej” znaleźli
się tym samym w dwuznacznej sytuacji – z jednej strony zdobywali
oficjalne uznanie, z drugiej starali się zachować postawę kontestatorów i spotykali się z co najmniej niechęcią ze strony konserwatywnej
części społeczeństwa i mediów.
Katarzyna Kozyra stopniowo zaczęła wprowadzać do swoich prac
bardziej zróżnicowany przekaz i środki wyrazu, kontynuując jednak
zainteresowanie tematyką płci. W jej kolejnych filmach i instalacjach
dostrzec można dominację języka alegorycznego oraz fascynację
groteską, jak w instalacji „Święto wiosny” (1999–2002) inspirowanej
baletem Igora Strawińskiego. Nagie postacie starszych ludzi, tańczących w nieudolny i mechaniczny sposób do muzyki Strawińskiego,
stawały się współczesną interpretacją „tańca śmierci”. W realizowanym od 2003 roku cyklu projektów artystycznych „W sztuce marzenia stają się rzeczywistością” do głosu doszły natomiast elementy
groteskowe, a więc łączenie tego, co wysokie i niskie, karykaturalne,
niejednoznaczne, a wreszcie prowokacyjnie prześmiewcze. Artystka fascynowała się światem pozbawionym porządku, którym rządził
akt transgresji, stąd obecność w filmach surrealnych postaci karłów
i księżniczek, transseksualistów, a także autoironicznych gestów, jak
beznadziejna próba nauczenia się operowego śpiewu.
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Pośród wychowanków pracowni Kowalskiego problem ciała
szczególnie interesował także Artura Żmijewskiego. W serii fotografii „Oko za oko” (1998) artysta zestawił zdjęcia nagich ludzi
zdrowych i tych, którzy stracili kończyny, tworząc kompozycje
o agresywnej wymowie, stawiające wprost pytania o definicję tego,
co „normalne”. Fotografie Żmijewskiego przypominać mogły znane
dziś tylko we fragmentach klasyczne rzeźby greckie, m.in. fragmenty metop z fryzu partenońskiego, w których widoczne są fragmenty
ludzkich ciał. Mimo niedoskonałości stanowiły one przez stulecia
kanon piękna, ale tylko z uwagi na przynależność do świata sztuki,
podczas gdy kalekich ludzi umieszczono na marginesie życia społecznego. Fotografie Żmijewskiego z jednej strony doceniano jako
przykład współczesnego humanizmu, z drugiej krytykowano za cyniczne prowokacje i instrumentalne traktowanie kalekich modeli.
Podobne kontrowersje wzbudził film „Lekcja śpiewu” (2003), w którym chór złożony z głuchoniemych próbował zaśpiewać kantatę Bacha w lipskim kościele św. Tomasza. Z jednej strony praca wzbudzała
podziw i współczucie dla chórzystów, którzy mimo ograniczeń byli
w stanie stworzyć inną niż oczekiwana muzyczną wypowiedź, z drugiej protest przeciw manipulacji drugim człowiekiem.
Mimo iż lata dziewięćdziesiąte budowały własny język artystyczny, odpowiadający przede wszystkim międzynarodowym
standardom „postmodernizmu”, artyści interesowali się także
dziedzictwem modernizmu, widzianym z perspektywy postkomunistycznej transformacji. Modernizm utożsamiano z dziedzictwem totalitarnej przeszłości i jej utopiami, a ich ślady dostrzegano
w różnych aspektach codziennego życia. Posługujący się metaforą
Grzegorz Sztwiertnia zajmował się kwestią modernistycznej formy
i jej normatywnego charakteru, w tym zwłaszcza tradycją pierwszej awangardy [6]. Jego instalacja „Ćwiczenia neoplastyczne” (2002)
zbudowana została z elementów przypominających sprzęty gimnastyczne – mat i drabinek, pomalowanych w kolorach typowych
dla obrazów Pieta Mondriana. Integralną częścią instalacji były
ilustracje z książek medycznych poświęconych gimnastyce korekcyjnej, która leczyć miała niedoskonałości sylwetki. W ten sposób

Sztwiertnia pokazywał, jak wielkie ambicje korygowania świata
miała awangarda i jak blisko było jej do manipulacji i społecznej
inżynierii. Neoplastyczna sala ćwiczeń, gdzie w mondrianowskim
rytmie wszystko dopasowywano do geometrycznej i nieludzkiej
perfekcji, była także próbą opisu totalitarnej formy, jaką pozostawił
XX wiek. Analogiczny problem zilustrował Sztwiertnia w instalacji
„Ostateczne rozwiązanie kwestii formy” (2006), w której wykorzystał powiększone przez siebie rysunki pokazujące dramatyczne sceny
z KL Auschwitz, wykonane nielegalnie przez więźniów. Te realistyczne i ekspresyjne prace zestawił z fragmentami reprodukcji kolaży Władysława Strzemińskiego, poświęconych zagładzie żydowskiej
Łodzi. Zarówno nazbyt dosłowne rysunki więźniów jak i wyrafinowane formalnie prace Strzemińskiego pokazywały granice artystycznej wyobraźni i niemożność znalezienia środków artystycznych,
mogących wyrazić dramat przeszłości. Sztwiertnia konsekwentnie
analizował też kształtowanie się języka wizualnego w oparciu o kulturowe konwencje i archetypy oraz jego podatność na manipulacje.
W serii 24 obrazów „Teatr i film” (2004) cytował zdjęcia i rysunki,
pokazujące m.in. kadry z filmów Leni Riefenstahl oraz dokumentację racji żywnościowych z obozu w Auschwitz, ale podpisał je na
dwa odmienne sposoby – prawdziwy i fałszywy, całkowicie przeinaczając ich treść. W ten sposób obraz okazywał się bezbronny wobec
manipulacji, a jednocześnie pokazywał swoją siłę, jako narzędzia
o niezwykłej mocy perswazji, właśnie ze względu na odwołania do
wizualnych archetypów.
O totalitaryzmach mówiła też w swoich pracach Zofia Kulik, która debiutowała w latach siedemdziesiątych, współpracując z Przemysławem Kwiekiem w duecie KwieKulik, jednym z najważniejszych
zjawisk ówczesnej neoawangardy. W latach dziewięćdziesiątych
Kulik skoncentrowała się nowatorskim wykorzystaniu techniki fotograficznej, tworząc monumentalne fotomontaże, budowane z setek
małych zdjęć i naświetlane przy pomocy specjalnych wykonanych
ręcznie szablonów. Artystka analizowała w nich atrybuty totalitarnej władzy, odnosząc się wprost do komunistycznej przeszłości, stąd
w jej pracach można znaleźć przedstawienia Pałacu Kultury i Nauki
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w Warszawie czy pomniki z czasów PRL-u. Równie istotny okazywał się feministyczny aspekt fotomontaży, będących krytyką kultury
patriarchalnej, utożsamianej nie tylko z totalitaryzmem politycznym,
ale i instytucjami życia religijnego, o czym świadczyły nawiązania
do obrazów i symboli religijnych [7]. Wśród prac Kulik wyróżniała się kompozycja „Od Syberii do Cyberii” (1998–2004), składająca
się z tysięcy pomniejszonych zdjęć telewizyjnego ekranu, na których
widoczne były parady wojskowe, wojny, ceremonie kościelne czy
twarze okrytych niesławą polityków. Tytuł fotomontażu przywoływał zarówno martyrologiczny kontekst Syberii, jak i współczesnego
jej odpowiednika, medialnej „Cyberii”, przytłaczającego narzędzia
kontroli umysłów, upowszechniającego obrazy przemocy i represji.
„Od Syberii do Cyberii” było próbą spojrzenia na patriarchalny świat
z perspektywy prywatnej, kobiecej przestrzeni, gdzie budzące grozę
obrazy przestają być przedmiotem fascynacji i stają się tylko fragmentem większej, ornamentalnej całości. Fotomontaż przypominać
mógł de facto wielką tkaninę, utkaną ręcznie przez artystkę w swojej
pracowni, a zatem przywoływać mit Penelopy i kobiecej antyheroicznej postawy, będącej kontestacją patriarchalnego kultu władzy.
Dyskusja o XX-wiecznych totalitaryzmach, zwłaszcza w Polsce,
nie mogła odbyć się bez pytania o Auschwitz. Mimo iż problem
ten był stale podejmowany od końca II wojny światowej, dopiero
po 1989 roku debata stała się bardziej wiarygodna i nieograniczona
przez ingerencje cenzury. Największy rezonans zyskała praca Zbigniewa Libery „Lego. Obóz koncentracyjny” z 1996 roku, model
obozu w Auschwitz zbudowany z klocków Lego, tylko nieznacznie
przystosowanych na potrzeby projektu. Artysta zbudował nie tylko
obozowe baraki, ale także umieścił pośród nich figurki więźniów
i strażników, którzy odgrywali obozowe role ofiar i katów. Wykorzystując strategię prowokacji i bluźnierczej zamiany tragedii w zabawę,
Libera pytał o współczesne interpretacje Holocaustu, o jego merkantylizację i polityzację. Równie istotne było jednak zwrócenie uwagi
na kwestie patrzenia na historię, indywidualnej pamięci, a wreszcie
o jej zapośredniczenie przez różnego rodzaju media, które de facto uniemożliwiają dotarcie do historycznej prawdy. W pracy Libery

przeszłość okazywała się pozornie domeną infantylnej zabawy, gdy
w rzeczywistości była polem politycznej gry. Problematyka „kolonizacji” historii przez współczesność zainspirowała także kolejną pracę
Libery, cykl fotografii „Pozytywy” (2003). Wykorzystując psychoanalityczną strategię „powtórzenia”, za sprawą której przeżywana raz
jeszcze trauma może być przezwyciężona, artysta zrekonstruował
najbardziej znane zdjęcia dokumentujące tragedie XX wieku. Jednakże powtórzenie nie było kopią przeszłości, ale jej „pozytywną”
interpretacją, zaprzeczając temu, co historyczne, i kreując historię
według zapotrzebowania teraźniejszości. Więźniowie w Auschwitz
zamienili się w grupę uśmiechniętych turystów, uciekające przed atakiem napalmem ofiary wojny wietnamskiej przechadzały się wesoło
po plaży, a niemieccy żołnierze niszczący polski szlaban graniczny
we wrześniu 1939 roku wyglądali jak członkowie klubu rowerowego,
przesuwający przeszkodę, która przegrodziła im drogę. „Pozytywy”
podkreślały tym samym, że przeszłość jest dziś obszarem najbardziej
podatnym na manipulacje, a „powtórzenie” tego, co historyczne,
nie tylko nie przynosi oczekiwanych efektów, ale może prowadzić
do kolejnych przeinaczeń. Prace Libery wskazywały jednak przede
wszystkim na kluczowe znaczenie przeszłości dla polskiej tożsamości, która definiuje się w oparciu nie tyle o plany na przyszłość, ale
stałe powracanie do dyskusji o tym, co minęło.
O historii i pamięci mówiły prace wielu artystów debiutujących
po 1989 roku, wpisując się tym samym w międzynarodowe zainteresowanie problemem przeszłości. W Polsce dodatkową inspiracją
była gwałtowna dyskusja o najnowszej historii, do tej pory blokowana przez cenzurę. Największe zainteresowanie wzbudziła tematyka
żydowska i kwestia nieobecności Żydów w powojennej Polsce, która
korespondowała z badaniami wokół tej problematyki prowadzonych
przez historyków i socjologów. W 2002 roku Artur Żmijewski nakręcił film „Nasz śpiewnik”, w którym poprosił kilkoro obywateli
Izraela w podeszłym wieku, którzy urodzili się w Polsce i w młodości w niej mieszkali, o zaśpiewanie jakiejkolwiek zapamiętanej przez
nich polskiej piosenki. W efekcie powstał zapis ludzkich emocji
i indywidualnej pamięci, gdy w trakcie śpiewania gubiły się słowa,
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widoczne było wzruszenie i wymuszona radość. Film mówił przede
wszystkim o osobistych tragediach i przerwanych życiorysach, powodowanych ucieczką z rodzinnego kraju, którego nie zapomina się
nawet w nowej ojczyźnie. Melancholijny charakter filmu potęgowały stare twarze jego bohaterów, dowodzące, że mamy do czynienia
z przemijającym właśnie światem, po którym pozostaje puste miejsce, niemożliwe do wypełnienia ani w Polsce, ani w Izraelu. Najgłośniejszym projektem artystycznym poświęconym pamięci o Żydach
była jednak „Palma” Joanny Rajkowskiej, sztuczna palma ustawiona
w centrum Warszawy, pośrodku Alei Jerozolimskich (2001). Pierwotnie artystka zakładała postawienie kilkudziesięciu takich palm
wzdłuż całej ulicy, która w ten sposób przypominać miała ulicę
w Jerozolimie. Tym samym Rajkowska próbowała pokazać wspólną
historię mieszkańców obu miast, którzy mieli warszawskie korzenie, a jednocześnie przypomnieć o historycznej obecności Żydów
w Warszawie. Nieprzypadkowo palma stanęła przy Alejach Jerozolimskich, które prowadziły w XVIII wieku do podwarszawskiej
osady żydowskiej zwanej „Nową Jerozolimą”[8].
Odkrycie historii i indywidualnej pamięci wskazywało na zmianę
postaw artystycznych i stopniową rezygnację z problematyki ciała
i płci, która, chociaż nadal inspirowała artystów, przestała odgrywać pierwszoplanową rolę. Zasadnicza zmiana nastąpiła jednak na
przełomie XX i XXI wieku, kiedy to na scenę wkroczyła nowa grupa twórców zainteresowanych komentowaniem powstającej właśnie
w Polsce postkomunistycznej rzeczywistości i nowego społeczeństwa, będącego efektem czasów transformacji. Istotna była także
zmiana medium – miejsce instalacji czy filmów video zajęło malarstwo. Doceniono je z różnych przyczyn. Dla młodych twórców olej
na płótnie był techniką dostępną ze względów finansowych, niewymagającą instytucjonalnego wsparcia, a zatem pozwalającą szybciej
i bardziej niezależnie reagować na zmieniającą się rzeczywistość,
uprzedzając w tym „sztukę krytyczną”. Malarze mogli też liczyć na
sukces komercyjny, a jego wsparciem była stopniowo rosnąca liczba
prywatnych kolekcjonerów, przede wszystkim z powstającej właśnie klasy średniej, dostrzegających w nowej sztuce portret swoich

czasów. Mimo iż z tego powodu krytykowano artystów, zarzucając
im akces do wolnorynkowej kultury konsumpcji, nowi malarze bez
wątpienia nie okazali się tylko sezonową modą. Dzięki ich twórczości powstał wiarygodny portret współczesnej Polski, będącej hybrydą
postkomunistycznych reliktów i efektów kapitalistycznych reform.
W dużej mierze młodzi artyści namalowali także portret ich generacji, urodzonej w PRL-u, ale dorastającej w wolnej Polsce. Nowe
malarstwo pokazało to wszystko, czego nie można było znaleźć
w „sztuce krytycznej”, uciekającej w psychoanalizę i historiozofię.
Ten nowy rozdział w historii sztuki polskiej otworzyła grupa
„Ładnie”, założona w 1995 roku przez trzech studentów krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, a jej działalność najlepiej podsumowała
wystawa „Pop-elita” w krakowskim „Bunkrze Sztuki” w 2001 roku.
Marcin Maciejowski zyskał uznanie dzięki malowanym intensywnymi kolorami obrazom oraz czarno-białym komiksom, inspirowanym zdjęciami w prasie, telewizji i internecie, pokazującym sceny
z życia polskiej prowincji, pełne absurdów i paradoksów. Mimo iż
wydać się mogły tylko karykaturą i ironią, prace Maciejowskiego
interpretować należy jako alegoryczne opowieści o współczesnym
człowieku, jego zmaganiach ze złem, poszukiwaniu dobra, a także
rezygnacji z romantycznego heroizmu, który woli zastąpić troską
o dobra konsumpcyjne. Bohaterami świata artysty okazywały się
gwiazdy sportu, a zamiast starć na polu bitwy obserwowaliśmy bójki
kibiców piłkarskich i poznawaliśmy mądrości życiowe przekazywane za pomocą instrukcji obsługi lub wskazówek, jak gotować. Tylko
czasami irracjonalne zjawiska, jak objawienia czy tajemnicze ślady
w zbożu, przypominały, że „nie jesteśmy sami we wszechświecie”,
a materializm nowych czasów to nie wszystko. Wykorzystując intensywne kolory i grube pociągnięcia pędzla Maciejowski stworzył
prosty i bezpośredni język malarski, przywodzący na myśl komiks,
komercyjną telewizję i kolory półek w supermarketach. Język ten,
pozbawiony wszelkich dwuznaczności, reprezentował nowy typ estetyki, która narodziła się w latach dziewięćdziesiątych, inspirowana
siłą komercyjnej reklamy i jej wizualnej perswazji. Nowością była
także ikonografia obrazów Maciejowskiego i innych członków grupy
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„Ładnie”, którzy zainteresowali się piękną studentką historii sztuki
pracującą w punkcie ksero, strajkującymi lekarzami, drobnymi przemytnikami, uśmiechniętymi żołnierzami, a więc tym wszystkim, co
było częścią najzwyklejszego, ale dostępnego świata, który jest źródłem satysfakcji – jak stwierdzał w tytule jednego ze swoich komiksów Marcin Maciejowski – „tu żyję i tu jest mi dobrze”.
Pozostali członkowie „Ładnie” także odnosili się do codzienności, ale potrafili wypracować swój indywidualny styl, by w konsekwencji, po rozpadzie grupy w 2002 roku, rozpocząć samodzielne
artystyczne kariery. Rafał Bujnowski zajął się analizą malarskiego
procesu i próbą jego konceptualizacji. Jego obrazy opisywały sam
proces malowania albo, jak w przypadku obrazów-cegieł 1999–2002,
które kształtem przypominały cegły, stawiały pytania o granice malarskiej iluzji. Do najbardziej znanych dzieł Bujnowskiego należy
seria obrazów namalowanych według zdjęć pochodzących z czasów
dzieciństwa artysty, zarówno tych ze zbiorów prywatnych, jak też
gazet czy innych oficjalnych wydawnictw. W obrazach traciły one
swoją wyrazistość, zamiast szczegółów widzieliśmy syntetyczne palmy, ilustrujące proces zapominania i zamazywania obrazów z przeszłości. Wilhelm Sasnal stworzył z kolei wyjątkowy język malarski,
będący syntezą rysunku architektonicznego, komiksu, fotografii oraz
cytatów z historii sztuki i współczesnego malarstwa z kręgu Luca
Tuymansa. Dzięki niemu mogły powstawać różnorodne prace malarskie, rysunkowe a także filmowe, operujące symbolem, metaforą
i alegorią. Posługując się swobodnie estetycznymi konwencjami, Sasnal wybierał je w zależności od tematu przedstawienia czy oczekiwanej ekspresji, podkreślając jednocześnie, że jego malarstwo ma
implikacje polityczne. Dlatego też, obok tworzenia obrazów o tematyce autobiograficznej czy prac dokumentujących współczesny świat,
tak wiele uwagi poświęcał najnowszej historii, a zwłaszcza jej zapomnianym lub kontrowersyjnym rozdziałom. Jego obrazy mówiły
o powstaniu Mościc w okresie międzywojennym, tragedii II wojny światowej i Holocaustu czy wreszcie o realiach z czasów PRL-u. W pracach Sasnala dostrzec można było poszukiwanie utraconej
pamięci, która jest kluczowym elementem kształtującym tożsamości

zbiorowe i indywidualne. Analizie historii towarzyszyła fascynacja
teraźniejszością, życiem prywatnym, aktualnymi wydarzeniami,
świadcząc o tym, że artysta chciał być przede wszystkim komentatorem swojego czasu [9].
Dzięki trójce malarzy z grupy „Ładnie” malarstwo stało się znów
popularnym medium, co więcej, doceniono je także jako narzędzie
służące opisowi i krytyce współczesności. Sukces grupy wpłynął zarówno na pojawienie się ich licznych naśladowców w Polsce, jak i na
międzynarodowe zainteresowanie sztuką polską, czego świadectwem
była błyskotliwa kariera Wilhelma Sasnala. Dynamicznie rozwijające się życie artystyczne przyniosło jednak wkrótce kolejną zmianę
i pojawienie się na scenie po roku 2000 kilku malarzy bliskich tradycjom pierwszej awangardy, przede wszystkim surrealizmowi, wśród
których wyróżniali się Paweł Książek i Jakub Julian Ziółkowski.
W tym samym czasie podkreślona przez grupę „Ładnie” fascynacja
specyfiką kultury polskiej i zwrócenie uwagi na to, co lokalne, wpłynęła na powstanie nowego zjawiska w polskiej fotografii, skupionego
na dokumentowaniu rzeczywistości oraz jej socjologicznej analizie,
jak w przypadku prac Wojciecha Wieteski, czy poszukiwaniu symbolizmu i metafory jak w pracach Krzysztofa Zielińskiego [10].
Po roku 2000 trudno było odnaleźć w sztuce polskiej jeden dominujący nurt, a zdecydowanie łatwiej dało się zauważyć najważniejszych artystów, z których każdy proponował własną definicję sztuki
[11]. Twórcy chętnie podejmowali jednak dyskusje na analogiczne
tematy, a jednym z najbardziej popularnych okazało się materialne
dziedzictwo PRL-u i jego współczesna interpretacja. Rzeźbiarka
Monika Sosnowska zwracała uwagę na rozpadającą się architekturę z czasów Polski Ludowej, która była dla niej źródłem inspiracji,
a także rozwiązań formalnych i konstrukcyjnych. Artystki nie interesowała jednak apoteoza minionego systemu, ale odnajdywanie
w jego „betonowym dziedzictwie” śladów zarówno awangardowych
idei nowoczesności, jak i totalitarnego podporządkowania. W architektonicznych rzeźbach Sosnowskiej przestrzeń mogła być klaustrofobiczna, pokazywać piękno geometrycznej konstrukcji, a także
irracjonalizm wiary w możliwość uporządkowania rzeczywistości
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według geometrycznych reguł. Z kolei ikonosfera PRL-u, z jej plakatami, ilustrowanymi pismami czy ulicznymi neonami stała się
punktem odniesienia dla prac Pauliny Ołowskiej. Jej najgłośniejszym
projektem, z 2006 roku, była rekonstrukcja neonu „Siatkarka” z lat
sześćdziesiątych, umieszczonego na jednym z gmachów przy placu
Konstytucji w Warszawie. Poprzez ten gest artystka chciała docenić
zarówno zapomniany neon autorstwa Jana Mucharskiego, jak i potraktować go jako alternatywę wobec współczesnej, agresywnej reklamy, która zdominowała przestrzeń publiczną w Warszawie.
Innym punktem odniesienia stała się dla artystów specyficzna
dla czasów postkomunistycznej transformacji niepewność definicji
tego, co prawdziwe i fałszywe, wynikająca z demontażu jednego systemu i budowy drugiego. Nieufność wobec otaczającego nas świata
i wielości prawd znalazła swój ekwiwalent w pracach Roberta Kuśmirowskiego, który kopiował i fałszował różnego rodzaju dokumenty – świadectwa szkolne, fotografie, a nawet całe obiekty architektoniczne, tworząc m.in. fikcyjny cmentarz w warszawskiej Fundacji
Galerii Foksal (D.O.M. 2004). Z kolei Oskar Dawicki w pozornie
ironiczny sposób pokazał, że nie istnieje jedyny i doskonały portret
człowieka. W 2003 roku, podróżując po Europie, zebrał kolekcję
własnych portretów, namalowanych przez ulicznych artystów, które
różniły się między sobą w mniej lub bardziej zdecydowany sposób
(„Portrety uliczne” 2003). Do głosu doszły także artystki zajmujące
się problematyką feministyczną z perspektywy drugiej i trzeciej fali
tego ruchu. W swych pracach kładły nacisk zarówno na osobisty wymiar kobiecości jak i postrzeganie kobiety we współczesnej kulturze.
Monika Zielińska pokazywała kobiece ciało jako źródło indywidualnej siły, ale i symbol macierzyństwa (np. „Blizna po Matce”, 1999).
Anna Baumgart zrealizowała serię zdjęć „Ekstatyczki, heretyczki
i inne święte” (2003–2004), dokumentujących samookaleczenia dokonane przez kobiety, a będących efektem niechcianego zamknięcia
w prywatnej przestrzeni, wymuszonego przez realia patriarchalnego świata. Z kolei Julia Wójcik wykorzystywała w nietypowy sposób
„typowe” kobiece czynności, jak na przykład tkactwo, tworząc sfeminizowane, utkane z włóczki małe modele, np. gigantycznych bloków

mieszkalnych („Falowiec” 2005–2006), nadając im przez to ludzki
i osobisty wymiar. Marta Deskur analizowała natomiast realia życia
rodzinnego, portretując zarówno swoje dzieci, jak i tworząc złożoną
sieć fikcyjnych relacji pomiędzy krewnymi i przyjaciółmi, która z czasem wytworzyła nowe więzi emocjonalne, odpowiadające więzom rodzinnym („Rodzina” 1999 i „Dom” 2004).
Artyści zabrali także głos w dyskusji o przestrzeni publicznej,
którą uznano za kluczowy element budowy demokracji, organizując wystawy i różnorodne działania w przestrzeniach poza galeriami
i muzeami sztuki. Domeną grupy „Twożywo” były monumentalne
murale, malowane w konwencji konstruktywistycznej awangardy,
które komentowały bieżące wydarzenia polityczne i krytykowały
nowy konsumpcjonizm, powstający w wyniku postkomunistycznej
transformacji [12]. Z kolei Jadwiga Sawicka zaprojektowała plakaty rozwieszane w dniu święta narodowego 11 listopada, na których
wydrukowano pytanie „Czy Polska cię kocha?” (2002) i numery telefonów poszczególnych ministerstw. Wykorzystując feministyczny
topos matki opiekunki, pytała, czy nowa Polska spełniła pokładane
w niej nadzieje i w jakim stopniu organy państwowe rzeczywiście
służą społeczeństwu, a w jakim pozostają biurokratyczną, zamkniętą
enklawą. Dla Cezarego Bodzianowskiego przestrzeń publiczna stała
się pretekstem nie tyle do rozstrzygania kwestii politycznych, ile do
ekspresji nieograniczonej indywidualnej wolności i surrealistycznego
poczucia humoru. Artysta, ubrany w wojskowy mundur i podnoszony na podnośniku, pukał z zewnątrz do okien bloków mieszkalnych
w Łodzi i życzył mieszkańcom „dzień dobry” (1996). W 2001 roku
Bodzianowski przez kilka godzin stał w kolejce do krakowskiego
Muzeum Narodowego, w którym pokazywano niezwykle popularną wystawę francuskich impresjonistów. Gdy dochodził do wejścia,
rezygnował i oddawał swoje miejsce osobie stojącej na końcu kolejki,
realizując w praktyce postulat miłości bliźniego i upowszechniania
sztuki jednocześnie. Działaniami w przestrzeni publicznej zajmował
się także Paweł Althamer, traktując je jako dopełnienie swojej twórczości rzeźbiarskiej [13]. Dla artysty każde dzieło sztuki miało wymiar społeczny i w tym sensie kontynuował on tradycję awangardową,
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łącząc działalność twórczą z aktywnością polityczną. Althamer nie
przekraczał jednak nigdy granicy wypowiedzi artystycznej, nie zamieniał się w działacza politycznego, wybierając rolę artysty-proroka i szamana. W jego działaniach poszukiwaną wartością była
demokratyczna wspólnota-falanster, której członkami są zwyczajni
mieszkańcy blokowisk, amatorscy artyści czy bezdomni i która powstaje w oparciu o sztukę oraz twórcze działanie. W wiedeńskiej
„Secesji” (2001) artysta przeznaczył galeryjną przestrzeń na miejsce
spotkań dla polskich gastarbeiterów, których poznał na wiedeńskim
dworcu. W roku 2003, w ramach projektu „Sztuka współczesna dla
wszystkich dzieci”, realizowanego przez „Zachętę”, Althamer przekazał część przyznanego mu budżetu na renowację zaniedbanego
zieleńca na osiedlu Bródno, gdzie dzięki temu zbudowano ogródek
jordanowski. Wszystkie urządzenia służące zabawie zostały pomalowane na kolor biały, który kojarzyć się miał z przestrzenią galerii, a który Althamer interpretował jako symbol harmonii i spokoju.
Największym echem odbiła się akcja z 2000 roku, kiedy to artysta
przekonał mieszkańców swojego bloku przy ulicy Krasnobrodzkiej,
by w odpowiedni sposób zaświecili światło w mieszkaniach i w efekcie zbudowali z rozświetlonych okien na fasadzie bloku napis „2000”.
W ten sposób włączono się do świętowania millenium, ale przede
wszystkim, za sprawą artystycznego gestu udało się nawiązać kontakt między ludźmi zamieszkującymi wprawdzie w tym samym budynku, jednak na co dzień całkowicie sobie obcymi. „Bródno 2000”
Althamera oceniać można także z perspektywy akcji protestacyjnych
w okresie stanu wojennego, kiedy to nielegalne Radio Solidarność
apelowało, by mieszkańcy warszawskich blokowisk migali światłami
w oknach mieszkań w trakcie trwania audycji, dowodząc, że słuchają
podziemnego nadawcy. O ile działania te miały wymiar autentycznego politycznego protestu, w pracy Althamera mamy do czynienia
z projektem artystycznym, który mimo to ma ambicje zmiany rzeczywistości.
Sztuka polska po roku 1989 poszukiwała różnych definicji nowoczesności, o której po raz kolejny zaczęto dyskutować, przede wszystkim ze względu na specyfikę czasów transformacji, zafascynowanych

„modernizacją” i „postępem”. Artyści w swoich pracach pokazywali,
że ta nowa nowoczesność oznacza indywidualizm, nawet za cenę
przekraczania kulturowych tabu, powstaje na ruinach PRL-u i XX-wiecznych totalitaryzmów i z tej perspektywy patrzy w przyszłość,
a także przynosi pluralizm opinii i wartości. Jednocześnie sztuka
współczesna, mimo, iż wykorzystywała międzynarodowy język artystyczny, potrafiła docenić kontekst lokalny i odnajdywać w nim
uniwersalne treści. Artyści z jednej strony zafascynowali się wolnym
rynkiem i potrafili wykorzystać jego potencjał, z drugiej występowali przeciw konsumpcjonizmowi, propagując hasła społecznych reform. W ten sposób nawiązywali zarówno do awangardowego wzorca artysty zaangażowanego, jak i do mitu XIX-wiecznego artysty
narodowego, który dzierży rząd dusz.
Problematyka „nowoczesności” zajmuje w polskiej kulturze
miejsce szczególne. W okresie narodzin „epoki nowoczesnej”
w XVIII wieku I Rzeczpospolita przestawała istnieć, stąd tak
aktualne okazywały się oświeceniowe hasła modernizacji, mające
przynieść ratunek upadającemu państwu, które doprowadziły do
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jednakże już wtedy zastanawiano się nad tym, czy przyjęcie zachodnioeuropejskich wzorów nie
będzie oznaczać rezygnacji z kluczowych elementów polskiej tradycji, a analogiczna dyskusja trwała przez cały XIX. Próby reform,
podejmowane przez zaborców, przyjmowane były z dużą ostrożnością i postrzegane jako zagrożenie dla narodowej tożsamości
[14]. W XX wieku elity II RP, a także liderzy komunistycznego
PRL-u chętnie grali kartą nowoczesności, nawet jeśli ich programy politycznych i społecznych reform były diametralnie różne. Od
połowy XIX wieku począwszy, sztuka stała się jednym z najważniejszych punktów odniesienia w dyskusji o modernizacji. Jak zauważa Ivan T. Berend, na terenie Europy Środkowej i Wschodniej
dążenie do zmian manifestowało się w równej mierze na płaszczyźnie
ideologii politycznych, koncepcji ekonomicznych i trendów artystycznych
[15]. Gdy okazało się, że sztuka mogła być użytecznym narzędziem
propagowania rewolucyjnych zmian, buntowniczo nastawione grupy
artystyczne starały się odgrywać bezpośrednią rolę w mobilizowaniu
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Marta Deskur
Home
2004
obiekt-instalacja
320 × 400 × 200 cm

Marta Deskur
Home
2004
obiekt-instalacja
320 × 400 × 200 cm

Pokaz w Muzeum Narodowym
w Krakowie
2008

Pokaz w Muzeum Narodowym
w Krakowie
2008

ludzi i w niszczeniu dawnego porządku, traktowanego jako fałszywy i obłudny. To właśnie na obszarach peryferyjnych, odległych
od cywilizacyjnego centrum, gdzie z uwagi na zacofanie potrzeba
reform była tym bardziej oczekiwana, głos artystów okazywał się
szczególnie istotny. Zastępował on lub inspirował mające dopiero nadejść zmiany, stąd też artyści chętnie tworzyli prace o radykalnym przesłaniu ideowym [16]. W Polsce szczególną rolę sztuce
i artystom – duchowym przywódcom narodu – przypisano w okresie rozbiorów i od tego czasu nie została ona zakwestionowana.
Współcześnie nadal oczekuje się od artystów nie produkowania
dekoracyjnych dzieł, ale inspiracji i wskazówek jak ma wyglądać
nowoczesna Polska i jej tożsamość. Powstająca po 1989 roku sztuka
bardzo dobrze odnalazła się w tej tradycyjnej roli, a artyści z przekonaniem podejmowali tematy związane z polską historią, kwestiami politycznymi, procesem postkomunistycznej transformacji
i członkostwa w Unii Europejskiej. Przekazując wiarygodny obraz
współczesnej Polski dowodzili jednocześnie, że swobodnie potrafią posługiwać się globalnym językiem sztuki nowoczesnej i mówić
nim o specyfice kultury polskiej.
Tłumaczenie z języka angielskiego: Andrzej Knapik

[4] Por. pierwsze publikacje na ten temat: Aneta Szyłak, The New Art for the New Reality: Some Remarks on Contemporary Art in Poland, „Art Journal”, vol. 59, wiosna 2000;
Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002.
[5] W łaźni Hotelu Gellert pracowali wówczas także Tacita Dean i Matthew Barney,
por. List Andy Rottenberg do „Art Monthly”, 1998, nr 10, s. 220.
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część 2
Przegląd wystaw

Marek Chlanda
Kodeks Nadwiślański
2001/2002
186 rysunków i kolaży
2 obiekty rzeźbiarskie
fragment
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Paweł Książek
projekt 04/05 (obóz)
2005
130 × 150 cm

Piotr Lutyński
Bez tytułu
2001
technika mieszana
37,5 × 24,5 × 10,5 cm

Stanisław Koba
Żółw
2004
akryl na płótnie
200 × 400 cm

Marek Szczęsny
Pejzaż dla Krzysia Tyszkiewicza
2005
olej na płótnie
200 × 260 cm
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Marek Szczęsny
Bez tytułu
2005
olej na płótnie
220 × 300 cm
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Stanisław Koba
Żółw
2004
akryl na płótnie
200 × 400 cm
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Na pierwszym planie:
Zbigniew Sałaj
Forma obojętna nr 1
2005
technika własna
120 × 80 × 10 cm

Sergij Czajka
Widokówki
2004
olej na płótnie
170 × 145 cm × 7
fragment
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Na pierwszym planie:
Marta Deskur
Home
2004
obiekt-instalacja
W głębi:
obrazy Stanisława Koby
Reprezentacja
2005
Żółw
2004
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Miho Iwata
Dotyk – Źdźbło trawy
2006
wideo performances

Miho Iwata
Tysiąc Snów 2 iii 2003
2003
wideo performances

Po lewej:
Zbigniew Sałaj
Forma obojętna nr 1
2005
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W głębi:
Sergij Czajka
Widokówki
2004
olej na płótnie
170 × 145 cm × 7

Po prawej:
Marta Deskur
Home
2004
fragment
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Maria Pyrlik
stopklatki nr I
2001
fotografia
5 × (50 × 70 cm)
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Maria Pyrlik
stopklatki nr III
2001
fotografia
5 × (40 × 60 cm)
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Zofia Wollny i Roman Dziadkiewicz
Still life
2004
fim wideo 12’

Anna Janczyszyn
W miasto
1993
film wideo 22’
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Krištof Kintera
Revolution
2005
rzeźba kinetyczna
100 × 40 × 35 cm
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Robert Maciejuk
z cyklu Znaki kolejowe
1997
olej na płótnie
3 × (34 × 44 cm)

Piotr Lutyński
Bez tytułu
2001
technika mieszana
37,5 × 24,5 × 10,5 cm

Piotr Lutyński
Bez tytułu
2001
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Obrazy Rafała Bujnowskiego,
Wilhelma Sasnala i Jadwigi Sawickiej

57

Grzegorz Sztwiertnia
Ćwiczenia neoplastyczne
2002
obiekt-instalacja
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Na pierwszym planie:
Katarzyna Józefowicz
Gry
2002–2003
papier
21 000 miniobiektów

Na pierwszym planie:
Katarzyna Józefowicz
Gry
2002–2003
papier
21 000 miniobiektów

W głębi:
Sergij Czajka
Widokówki
2004
olej na płótnie
170 × 145 cm × 7

Na drugim planie:
fotografie Łukasza Skąpskiego,
obrazy Oskara Dawickiego,
rysunki Roydena Rabinowitcha
i Marka Chlandy
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Little Warsaw
(András J. Galik i Balint Havas)
Side/Oldal
2001
obraz olejny na płótnie
200 × 280 cm
i gipsowy odlew
300 × 100 × 30 cm

Krištof Kintera
Revolution
2005
rzeźba kinetyczna
100 × 40 × 35 cm
W głębi:
rzeźba Moniki Sosnowskiej
Ruiny
2005
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Denis Lehock
Plaster Book
2008
instalacja-obiekt przestrzenny
z 15 miniaturowych elementów gipsowych
i zestaw rysunków
z 2005 i 2006 roku
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Na pierwszym planie:
Katarzyna Józefowicz
Gry
2002–2003
fragment

Mirosław Bałka
500 × 40 × 40
2000
drewno, sól
500 × 40 × 40 cm
fragment

W głębi:
Piotr Jaros
z serii Middleman
1997
zestaw fotografii
200 × 125 cm (każda)
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Piotr Lutyński
Bez tytułu
1999
technika mieszana
130 × 200 × 15 cm
Bez tytułu
2001
technika mieszana
37,5 ×24,5 × 10,5 cm

Roman Siwulak
Bez tytułu
2005
technika mieszana
50 × 40 ×4,5 cm
Bez tytułu
z cyklu Pomiędzy obrazem a…
2005
technika mieszana
144,5 × 99 × 15,5 cm
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Od lewej:
rysunki Zbigniewa Libery,
kolaże Davida Maljkovića,
rysunki Moniki Szwed
U dołu:
Zbigniew Sałaj
Forma obojętna nr 2
2004
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Robert Maciejuk
z cyklu Znaki kolejowe
1997
olej na płótnie
3 × (34 × 44 cm)

Teresa Bujnowska
Tablica II
z cyklu Rekonstrukcje geometryczne
2005
obiekt
110 × 168 × 11,5 cm

Widok ogólny
Na środku:
Katarzyna Józefowicz
Gry
2002–2003
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Mirosław Bałka
500 × 40 × 40
2000
drewno, sól
500 × 40 × 40 cm
W głębi:
rysunki Zbigniewa Libery,
kolaże Davida Maljkovića,
rysunki Moniki Szwed
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Na pierwszym planie:
Zbigniew Sałaj
Formy obojętne
2004 i 2005
Polano
2003

Monika Sosnowska
Ruiny
2005
rzeźba, płyta osb, metal, emalia
2 ściany: 160 × 250 × 30 cm,
160 × 190 × 30 cm + 9 elementów

W głębi:
Mirosław Bałka
500 × 40 × 40

W głębi:
rysunki Denisy Lehockiej
i Marty Ignerskiej

rysunki Zbigniewa Libery,
kolaże Davida Maljkovića,
rysunki Moniki Szwed
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Marta Ignerska
z serii Merci, je regarde seulement/
Dziękuję, ja tylko oglądam
2006
rysunki
43 × 61 cm każdy

David Maljković
Images With Their Own Shadow
2008
kolaże
70 × 100 cm każdy
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Widok ogólny
Na środku:
Katarzyna Józefowicz
Gry
2002–2003

Widok ogólny
Na pierwszym planie:
Katarzyna Józefowicz
Gry
2002–2003
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Wydawca
Galeria Miejska BWA w Tarnowie
Instytucja Kultury Miasta Tarnowa

