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Sympozjum
Wroc³aw ’70:
przestrzeñ
„niemo¿liwego”
W literaturze poœwiêconej sztuce lat 60. i 70.
w Polsce, Sympozjum Wroc³aw ’70 umiejscowione
zosta³o w krêgu sztuki konceptualnej. Nadano mu
rangê pierwszej, symbolicznej, ogólnopolskiej
manifestacji konceptualizmu, stanowi¹cej krok
milowy na drodze upowszechniania praktyk ze sztuk¹
konceptualn¹ zwi¹zanych. Wiêkszoœæ tego rodzaju
ocen sformu³owana zosta³a jeszcze w latach 70.
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Bo¿ena Kowalska w „Polskiej awangardzie malarskiej” przypisywa³a
Sympozjum rolê katalizatora artystycznych propozycji zwi¹zanych ze
sztuk¹ pojêciow¹1 . Aleksander Wojciechowski w ksi¹¿ce wydanej w 1975
r. widzia³ we Wroc³awiu „poligon doœwiadczalny sztuki konceptualnej”,
a Sympozjum opisywa³ jako ujawnienie „sztuki kontestatorskiej,
konceptualnej, twórczoœci permanentnej”2 . Alicja Kêpiñska w swojej
publikacji „Nowa sztuka – sztuka polska w latach 1945-1978”
wydarzenia, artystyczne projekty i realizacje zwi¹zane z Sympozjum
opisywa³a w rozdziale poœwiêconym konceptualizmowi, twierdz¹c, ¿e
[…] rok 1970 wydaje siê w polskiej sytuacji artystycznej rokiem
granicznym, w którym mno¿¹ce siê w latach 60. przes³anki nowego
myœlenia o sztuce ukonstytuowa³y siê w nowe jakoœci3.
Bior¹c pod uwagê znaczny procent projektów zg³oszonych na
Sympozjum, jak równie¿ wspó³czesn¹ refleksjê na temat
konceptualizmu, opinie tego rodzaju mo¿na uznaæ za tylko
w niewielkim stopniu uzasadnione. Historia samego Sympozjum, jak
równie¿ rozumienie znaczenia terminu ‘konceptualizm’ pod koniec lat
60. w Polsce, sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e Sympozjum Wroc³aw ’70 odegra³o
powa¿n¹ rolê w kszta³towaniu siê postaw konceptualnych
i neoawangardowych strategii, jednak¿e jego ocena jako
paradygmatycznej manifestacji konceptualnej jest b³êdna. W latach 90.
w „Znaczeniach modernizmu” Piotr Piotrowski zwróci³ uwagê na fakt,
¿e Sympozjum byæ mo¿e trochê przypadkowo […] sta³o siê
symboliczn¹ manifestacj¹ sztuki konceptualnej czy te¿ niemo¿liwej. [...]
Mo¿na by rzec, ¿e inercja infrastruktury wroc³awskiej sta³a siê krokiem
milowym na rzecz upowszechniania konceptualizmu. Niemniej jednak
znalaz³y siê tu prace, które w istocie rzeczy stanowi³y bardzo wa¿ne
punkty na drodze rozwoju sztuki pojêciowej w Polsce4 . Przygl¹daj¹c siê
wroc³awskiemu Sympozjum z perspektywy odbywaj¹cych siê podczas
jego trwania dyskusji, a tak¿e z perspektywy koncepcji Jerzego
Ludwiñskiego – przedstawionych przede wszystkim w tekstach
„Muzeum Sztuki Aktualnej”, „Sytuacja” oraz „Sztuka w epoce
postartystycznej” – mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Sympozjum mia³o raczej
ucieleœniaæ koncepcjê ‘sztuki niemo¿liwej’– platformy zderzenia
ró¿norodnych artystycznych dyskursów, doprowadzaj¹c w ten sposób
do wypracowania definicji zmienionej przestrzeni artystycznych
praktyk. Bior¹c natomiast pod uwagê projekty zaprezentowane
podczas wystawy w Muzeum Architektury, z których przewa¿aj¹ca
czêœæ przeznaczona by³a do wykonania, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoœæ
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z nich skoncentrowana by³a na doœwiadczeniu wizualnym, zaœ
projektów konsekwentnie koncentruj¹cych siê na idei jako g³ównym
aspekcie artystycznego dzia³ania by³o, na 57 zg³oszonych, jedynie
kilkanaœcie.
Celem artyku³u jest umocowanie artystycznych wydarzeñ
Sympozjum w kontekœcie burzliwych dyskusji prowadzonych miedzy
6 lutego a 18 marca 1970 r.; próba analizy konceptualnych projektów
zaprezentowanych w Muzeum Architektury; jak równie¿ przybli¿enie
siê do odpowiedzi na pytanie: czy Sympozjum Wroc³aw ’70 by³o
rzeczywiœcie spotkaniem wa¿nym, a je¿eli tak, to na czym polega³a jego
wyj¹tkowoœæ i jak¹ rolê odegra³y propozycje konceptualne?
Pierwszy projekt sympozjum we Wroc³awiu pojawia siê w koncepcji
ogólnej Muzeum Sztuki Aktualnej we Wroc³awiu5. Temat ten
prawdopodobnie podjêto podczas wystawy „Przestrzeñ – Ruch –
Œwiat³o” zorganizowanej przez Mariusza Hermansdorfera w ramach
Muzeum Sztuki Aktualnej (grudzieñ 1967 – styczeñ 1968 r.)6. Zbigniew
Makarewicz zauwa¿a, ¿e g³ówne za³o¿enia Sympozjum, w takim
kszta³cie, w jakim odby³o siê ono w 1970 r., wypracowano od maja do
listopada 1969 r.7 19 grudnia 1969 r. dosz³o do spotkania konsultantów
Sympozjum, a tak¿e krytyków i teoretyków sztuki bior¹cych w nim
udzia³.
W dniach 6, 7, 8 lutego 1970 r. odby³o siê spotkanie organizatorów,
krytyków i artystów, którego celem by³o przedyskutowanie
problematyki Sympozjum, zaznajomienie artystów ze struktur¹ miasta,
rozdzielenie lokalizacji ewentualnych projektów. 17 marca w Muzeum
Architektury otwarta zosta³a wystawa projektów artystycznych, której
towarzyszy³a dyskusja (17, 18 marca). Podczas obrad 6 lutego i 18
marca zaproponowano m.in. nawi¹zuj¹ce do programu Muzeum Sztuki
Aktualnej Centrum Poszukiwañ Artystycznych (Andrzej Turowski,
Wies³aw Borowski); Centrum Badañ Artystycznych (Jerzy Ludwiñski);
po raz pierwszy wyg³oszona zosta³a koncepcja dzia³ania neutralnego
(Jerzy Roso³owicz). Sympozjum towarzyszy³y równie¿ dyskusje
z udzia³em mieszkañców Wroc³awia, a tak¿e badania socjologiczne
prowadzone przez dra W³adys³awa Misiaka na temat obecnoœci
Sympozjum Wroc³aw ’70 w œwiadomoœci wroc³awian8 . Sympozjum,
oficjalnie rozpoczête w marcu 1970 r., trwa³o w³aœciwie przez ca³y rok
1970. Oficjalne zakoñczenie, czy chocia¿by podsumowanie dorobku
Sympozjum nigdy siê nie odby³o. Z projektów sympozjalnych
zrealizowane zosta³y tylko dwa: „Kompozycja œwietlna nieograniczona”
(9 maja 1970) Henryka Sta¿ewskiego oraz „Arena” (1972, niezachowana
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w oryginalnej formie) Jerzego Beresia. Jedyna publikacja9 – zbiór
materia³ów na temat Sympozjum – ukaza³a siê dopiero w 1983 r. pod
redakcj¹ jednego z jego uczestników, Zbigniewa Makarewicza.
Nigdy nie opublikowane zosta³y stenogramy z dyskusji prowadzonych
podczas Sympozjum, a wiêkszoœæ materia³ów Ÿród³owych uleg³a
rozproszeniu. Temat Sympozjum, który nie doczeka³ siê ¿adnego
powa¿nego opracowania10 równie¿ na przestrzeni ostatnich lat,
pozostaje „znikaj¹cym punktem” historii sztuki po 1945 r. w Polsce.
Oficjalnymi organizatorami Sympozjum byli: Komitet Wojewódzki
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Rada Narodowa Miasta
Wroc³awia, Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych, Zwi¹zek
Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Architektów Polskich
SARP, Towarzystwo Mi³oœników Wroc³awia, Muzeum Architektury,
a tak¿e Galeria Pod Mon¹ Lis¹ (w sk³ad komitetu organizacyjnego
wesz³a Maria Berny, kieruj¹ca MPiK-iem, w ramach którego dzia³a³a
Galeria)11 . Jak zauwa¿a Z. Makarewicz, g³ównym oœrodkiem inicjatyw
by³o przede wszystkim Towarzystwo Mi³oœników Wroc³awia, Okrêg
ZPAP, a tak¿e œrodowisko Galerii Pod Mon¹ Lis¹12 . Komitet
Organizacyjny Sympozjum powo³a³ „kolegium krytyków i teoretyków
sztuki”, w sk³ad którego weszli: Janusz Bogucki, Wies³aw Borowski,
Maciej Gutowski, Mariusz Hermansdorfer, Ireneusz Kamiñski, Bo¿ena
Kowalska, Jerzy Ludwiñski, Jerzy Olkiewicz, Wojciech Skrodzki,
Ryszard Stanis³awski, Andrzej Turowski, Aleksander Wojciechowski.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e na wybór ten – wybór krytyków
o zró¿nicowanych pogl¹dach, ale zwi¹zanych ze œrodowiskiem
awangardy w Polsce – mia³ ogromny wp³yw sam Ludwiñski i kr¹g
artystów Galerii Pod Mon¹ Lis¹. Krytycy wytypowali nazwiska oko³o 95
artystów. Listê zaproszonych na Sympozjum sporz¹dzono stosuj¹c
zasadê wiêkszoœci g³osów13 . Ich wybór nie by³ dla nikogo chyba
zaskoczeniem – byli to artyœci, którzy spotkali siê ju¿ na plenerach
w Osiekach, Elbl¹gu i Pu³awach, nale¿eli w wiêkszoœci do krêgu galerii
nieoficjalnych. £¹cznie w imprezie wziê³o udzia³ ponad 40 artystów
z ca³ego kraju14 .
Oficjalnym celem Sympozjum wyznaczonym przez organizatorów
by³a […] próba konfrontacji ró¿nych sposobów wspó³czesnego
myœlenia plastycznego, maj¹ca doprowadziæ w efekcie do powstania
w organizmie miejskim Wroc³awia wybitnych dzie³ sztuki
[podkreœlenie L.N.]. Przewidywano, ¿e zaproponowane rozwi¹zania
stworz¹ now¹ strukturê przestrzenno-urbanistyczn¹ miasta15.
„Plastyczne realizacje” mia³y byæ obrazem poszukiwañ sztuki aktualnej
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oraz „dokumentem obecnego stanu sztuki polskiej”16 . Realizacje „dzie³”
przewidywano w technikach trwa³ych, a ich lokalizacje mia³y byæ
uzgadniane z architektami i urbanistami Wroc³awia, natomiast
zrealizowane prace podlega³yby sta³ej opiece konserwatorskiej.
Efekty Sympozjum planowano opublikowaæ w dwóch wersjach
jêzykowych w wydawnictwie obejmuj¹cym zarówno realizacje
artystyczne , jak i czêœæ teoretyczn¹ Sympozjum17 . Marzeniem
oficjalnych, zwi¹zanych z partyjnym establishmentem organizatorów
sympozjum by³o bezp³atne18 uzyskanie „dzie³” wykonanych
w „materia³ach trwa³ych”, „zaprojektowanie i realizacja wybitnych dzie³
sztuki w œcis³ym po³¹czeniu z przestrzeni¹ i architektur¹ w zgran¹
ca³oœæ”19 . Zak³adano, ¿e Sympozjum, w którym udzia³ wziê³o grono
najwybitniejszych polskich artystów zwi¹zanych z tradycj¹ awangardy,
powinno przynieœæ spektakularne, przynosz¹ce chwa³ê miastu wyniki,
godne zarówno rocznicy XXV-lecia Powrotu Ziem Pó³nocnych
i Zachodnich do Macierzy, obchodów której Wroc³aw w 1970 r. by³
centrum, jak i opublikowania ich w dwujêzycznym katalogu.
Oczekiwania w³adz wobec Sympozjum zosta³y jasno sformu³owane
7 lutego podczas spotkania artystów i krytyków
z wiceprzewodnicz¹cym Rady Narodowej miasta Wroc³awia: […]
chcielibyœmy, aby wszyscy tu koledzy obecni wczuli siê w [...]
indywidualnoœæ Wroc³awia i na tym tle zbudowali swoje dzie³a, które
maj¹ s³u¿yæ jego upiêkszeniu20 – klarowa³ in¿ynier Pieñkowski.
Dyskretnie do g³osu dosz³y równie¿ propagandowe has³a „polskoœci
Ziem Zachodnich”. Obywatel Ma³achowicz sugerowa³ na przyk³ad, aby
uwypukliæ „polsk¹ obecnoœæ” we Wroc³awiu na przestrzeni wieków: […]
oprócz tej historii dawnej jest równie¿ du¿y okres historii XIX-wiecznej,
w której Polacy bêd¹cy w mieœcie pod obcym panowaniem
panowaniem, odegrali
znaczn¹ rolê kulturaln¹. [...] Jako taki przyk³ad chcê wspomnieæ, ¿e
w Starym Mieœcie istnieje szereg przyk³adów niepozacieranych œladów
z czasów minionych. S¹ dosyæ ciekawe œlady napisów
o przedsiêbiorstwach, restauracjach, gospodach prowadzonych przez
Polaków. Œlady te w okresie zacierania napisów niemieckich zosta³y
równie¿ zatarte, ale w kilu miejscach jeszcze istniej¹, s¹ widoczne. Mo¿e
bêd¹ stanowiæ okazjê do jakiejœ kompozycji malarskiej21 (podkreœlenie
L.N.). Nale¿y przypuszczaæ, ¿e wroc³awski establishment spodziewa³ siê
pomników, a tak¿e ró¿nego rodzaju konstrukcji przestrzennych,
na kszta³t tych z Elbl¹ga22 , widowiskowych pokazów oraz wystaw
„wspó³czesnej polskiej plastyki”, propaguj¹cych Wroc³aw zarazem jako
miasto nowoczesne, jak i „odzyskane”. I choæ brano pod uwagê obok
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„realizacji artystycznych” – „czêœæ teoretyczn¹” Sympozjum, nic nie
wskazuje na to, by Sympozjum przewidywano jako epifaniê nie
artystycznych realizacji, ale projektów i propozycji.
Dyskusje prowadzone miêdzy 6 a 8 lutego 1970 r. dotyczy³y ideowoartystycznych za³o¿eñ Sympozjum, problemów organizacyjnych,
a tak¿e charakteru realizacji artystycznych planowanych do
przeprowadzenia oraz roli artystów plastyków w kszta³towaniu
przestrzeni miejskiej. Stenogramy dyskusji odbywaj¹cych siê w tych
dniach œwiadcz¹ o ich burzliwym przebiegu i sporej nieufnoœci artystów
do oficjalnych za³o¿eñ Sympozjum23. Ju¿ pierwszego dnia dyskusji,
6 lutego, Wies³aw Borowski ostrej krytyce podda³ regulamin
Sympozjum – przede wszystkim za³o¿on¹ w nim integracjê ró¿nych
dyscyplin artystycznych, a tak¿e ideê rzeŸby jako formy przestrzennej,
zwracaj¹c uwagê na tendencje destruktywne oraz dzia³ania
efemeryczne w sztuce wspó³czesnej, na które regulaminowe ustalenia
nie pozostawia³y miejsca24 . Krytyce poddano zarówno obowi¹zek
wykonywania prac w materia³ach trwa³ych, konstruktywistyczny
charakter potencjalnych realizacji wynikaj¹cy z za³o¿eñ regulaminu, jak
równie¿ za s³uszn¹, lecz w gruncie rzeczy niemo¿liw¹ do wykonania
uzanano ideê wspó³pracy podczas Sympozjum artystów, urbanistów
i architektów (O. Hansen, J. Bogucki)25. Spore w¹tpliwoœci budzi³a
propozycja krótkiego czasu na wykonanie projektów (1 miesi¹c) i ich
realizacjê (2 miesi¹ce) – O. Hansen26. Tadeusz Kantor oœwiadczy³, ¿e
ju¿ teraz, tzn. w lutym 1970 r., realizacjê najwa¿niejszych za³o¿eñ
Sympozjum – wykonanie projektów artystycznych – uwa¿a za nierealne.
Artysta podda³ równie¿ krytyce towarzysz¹ce Sympozjum rytua³y27.
6 lutego Andrzej Turowski w imieniu krytyków zwi¹zanych z Galeri¹
Foksal przedstawi³ projekt Centrum Poszukiwañ Artystycznych.
Program Centrum powstawa³ w opozycji do oficjalnych instytucji
artystycznych, których struktura i organizacja uniemo¿liwia³y
prezentacjê nowej sztuki: [...] proponujemy w ramach imprezy
wroc³awskiej stworzenie dzie³a plastycznego jako organizmu
o charakterze wyj¹tkowym w naszej skali, stworzenie
i ukonstytuowanie Centrum Poszukiwañ Artystycznych. [...] Pomnik
taki odró¿nia³by siê od wszelkich schematów dotychczasowych
polskich przedsiêwziêæ artystycznych [...], bêdzie instytucj¹ ¿yw¹,
œwiadcz¹c¹ o du¿ej prê¿noœci twórców nowej sztuki, konsoliduj¹c¹ ca³y
wspó³czesny ruch artystyczny [...] stworzy mocne podstawy dla
ukszta³towania œwiadomego odbiorcy sztuki wspó³czesnej.[...]
Po pierwsze, CPA powinno znaleŸæ pomieszczenie w mo¿liwie
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obszernym i zbudowanym specjalnie na ten cel miejscu, urz¹dzonym
przez uczestników sympozjum oraz wspó³pracuj¹ce zak³ady pracy [...].
Budynek taki obejmowa³by pomieszczenia przystosowane do
wspó³czesnych wymogów ma³ych eksperymentalnych studiów sztuki,
w którym znalaz³oby siê miejsce na ekspozycje [...], nie mia³o by
charakteru placówki muzealnej gromadz¹cej zbiory dzie³ sztuki
nowoczesnej, natomiast stanowi³oby oœrodek studiów artystycznych
i ekspozycji pracy, dokumentacji artystycznej oraz dokumentacji
i propagandy nowej sztuki.[...] Po trzecie CPA by³oby kierowane przez
zespó³ 15 do 20 osób, krytyków sztuki, zbieraj¹cych siê na wspólnych
zebraniach w okreœlonych odstêpach czasu, na których wyznaczano by
i aprobowano w wyniku dyskusji ka¿dorazowo kierunek studiów
artystycznych. Zakres poszukiwañ nie móg³by stanowiæ jednorazowo
preferowanego programu artystycznego, by³by ograniczony
podejmowaniem przedsiêwziêæ artystycznych, które stanowi¹ twórczy
eksperyment w sztuce wspó³czesnej28 . Program CPA odpowiada³ na
potrzebê stworzenia nowych sposobów ekspozycji i prezentacji sztuki,
nie postuluj¹c jednak reorganizacji tradycyjnych instytucji
artystycznych, ale raczej podkreœlaj¹c potrzebê stworzenia placówki
o charakterze antyinstytucjonalnym. Jak g³osi rok póŸniej
sformu³owany, opublikowany w „Sympozjum Wroc³aw ’70” tekst
Centrum Poszukiwañ Artystycznych, w zamyœle swoich autorów
Centrum mia³o byæ „magazynem idei”, „miejscem konfrontacji”,
„punktem artystycznej informacji”, jak równie¿ polegaæ mia³o na
„ruchu dokumentacji” 29 . Cele Centrum dotyczy³y konsolidacji
œrodowisk artystyczych w Polsce, konfrontacji nowoczesnej sztuki ze
sztuk¹ œwiatow¹, informacji i popularyzacji wspó³czesnych idei
artystycznych, inicjowaniu kierunku awangardowych poszukiwañ
artystycznych, a tak¿e kszta³towania odbiorcy sztuki wspó³czesnej.
Postulatem CPA by³o ponadto zaufanie do twórców, „s³u¿enie artystom
i ich twórczoœci”, a tak¿e „kszta³towanie i podnoszenie presti¿u sztuki
wspó³czesnej”30 . Na „zawartoœæ” Centrum sk³adaæ siê mia³y:
dokumentacja, wydawnictwa, wymiana informacji oraz popularyzacja
i propaganda sztuki. CPA nie przewidywa³o potrzeby posiadania
pomieszczeñ ekspozycyjnych – wystawy mog³y byæ realizowane
wszêdzie, równie¿ z uwzglêdnieniem innych placówek artystycznych.
Na spotkaniu z wiceprzewodnicz¹cym Rady Narodowej Kazimierzem
Gryglaszewskim (7 lutego), z udzia³em miejskich urzêdników, których
zgoda niezbêdna by³a do podjêcia jakiejkolwiek decyzji, sztywny
regulamin Sympozjum zosta³ na tyle uelastyczniony, by stworzyæ
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przestrzeñ dzia³aniom efemerycznym, a tak¿e uznaæ za
nieobowi¹zuj¹cy wymóg wpisywania poszczególnych realizacji
w sytuacje architektoniczne. Datê 9 maja 1970 r. (wg za³o¿eñ
programowych Sympozjum – data przekazania realizacji miastu)
uznano natomiast za termin nie tyle ostatecznych realizacji
sympozjum, co raczej otwarcie procesu wprowadzania w ¿ycie
projektów przedstawionych na Sympozjum. Po raz kolejny artyœci
zapewnieni zostali o mo¿liwoœci wykonania przynajmniej czêœci
projektów31 .
Miêdzy 6 lutego a 18 marca sta³ym elementem obrad krytyków,
artystów i organizatorów by³a dyskusja nad zg³oszonym przez Andrzeja
Turowskiego projektem Centrum Poszukiwañ Artystycznych oraz
wczeœniejszym programem autorstwa Jerzego Ludwiñskiego – Muzeum
Sztuki Aktualnej. Obydwa projekty wzbudzi³y wœród artystów
i krytyków ogromne emocje. Idee CPA bezwarunkowo popar³ Tadeusz
Kantor, zaœ pozytywn¹ opiniê na temat Centrum wyda³a wiêkszoœæ
zabieraj¹cych g³os krytyków i artystów. Zdecydowanej krytyce poddali
natomiast projekt Galerii Foksal Andrzej Wojciechowski i Kajetan
Sosnowski. Uwagi budzi³ przede wszytkim „zespó³ krytyków” maj¹cy
decydowaæ o kszta³cie instytucji, z drugiej zaœ strony warunki lokalowe.
Eksperymentowanie za pañstwowe pieni¹dze, sterowane przez
instytucjê uznano za absurd. Zarówno jeden, jak i drugi
z komentuj¹cych zwróci³ uwagê na wczeœniejsz¹ tego typu inicjatywê,
Ÿród³o projektu CPA – Muzeum Sztuki Aktualnej Jerzego
Ludwiñskiego, postuluj¹c raczej realizacjê koncepcji Ludwiñskiego
i spostrzegaj¹c konflikt interesów pomiêdzy obydwiema instytucjami32.
CPA zosta³o odebrane jako próba zast¹pienia inicjatywy Muzeum
Sztuki Aktualnej przez konkurencyjn¹, o czym równie¿ œwiadcz¹ inne
wypowiedzi podczas dyskusji33. Inni krytycy postulowali stworzenie
instytucji ³¹cz¹cej w sobie cechy obydwu projektów jako trwa³ego
dorobku Sympozjum czy te¿ jako „procesu rozwijaj¹cego siê w czasie”
(Kantor). Andrzej Turowski sam zreszt¹ wskazywa³ na korzenie swej
koncepcji w cztery lata starszym projekcie Muzeum Sztuki Aktualnej,
zg³aszaj¹c przy okazji kandydaturê Ludwiñskiego na „kierownika”
centrum: Niew¹tpliwie Centrum Poszukiwañ Artystycznych jest
kontynuacj¹ problemu Muzeum Sztuki Aktualnej. Inicjatorem
pierwszego programu by³ Jerzy Ludwiñski. Do sprawy Centrum by³a to
inicjatywa jedyna w Polsce. Program Centrum Poszukiwañ by³
programem nieró¿ni¹cym siê od programu Muzeum Sztuki
Aktualnej.[...] Inicjatywa i jej Ÿród³a tkwi¹ w koncepcji Muzeum Sztuki
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Aktualnej. Jedyn¹ nowoœci¹ [jest] z³o¿enie powtórne tego rodzaju
koncepcji w ramach Sympozjum Wroc³aw ’70. Proponujê, ¿eby na
miejscu pracami tego centrum kierowa³ pan Ludwiñski. Innej
mo¿liwoœci nie ma. A rozbie¿noœci jakie mog³y powstaæ s¹ nieistotne.
To jest sprawa wszystkich artystów, ca³ego spo³eczeñstwa i ca³ej sztuki
polskiej34 .
Prezentuj¹c program Centrum Badañ Artystycznych podczas
dyskusji 18 marca, Ludwiñski korzysta³ ze swojego wczeœniejszego
projektu MSZA, jak równie¿ dyskusji i kontrowersji naros³ych wokó³
Centrum Poszukiwañ Artystycznych. Projekt Galerii Foksal
komentowa³ 18 marca 1970 r. w sposób nastêpuj¹cy: […] otó¿ ten
odczytany wariant by³ opracowywany przez Turowskiego, a drugi
wariant jest w dalszym ci¹gu opracowywany przeze mnie. Wskutek tego
umówiliœmy siê, ¿e obydwa warianty przedstawimy. Oczywiœcie
zgadzam siê ze wszystkim, co by³o przedstawione, bardzo mi siê to
podoba. Ale na czym polega mój pogl¹d. Otó¿ cztery lata temu zosta³
sformu³owany program tzw. Muzeum Sztuki Aktualnej. Nie da siê
ukryæ, ¿e projekt tego Centrum Badañ Artystycznych – tak¹ bym raczej
zaproponowa³ nazwê – jest jakimœ rozszerzeniem projektu Muzeum
Sztuki Aktualnej, to znaczy – mojego projektu35 [podkreœlenia – L.N.].
Jasno wynika z wypowiedzi Ludwiñskiego, ¿e do projektu Foksal krytyk
w sposób zdecydowany siê dystansuje, jak równie¿ podkreœla swoje
prawa autorskie wobec koncepcji Muzeum Sztuki Aktualnej. W swoim
projekcie36 Ludwiñski akcentuje potrzebê przemiany instytucji
artystycznych, które postrzega jako „miejsca poœrednicz¹ce
w wymianie doœwiadczeñ pomiêdzy artystami i w wymianie wartoœci
pomiêdzy artystami i widzami”. Zwraca uwagê na zmniejszaj¹cy siê
dystans pomiêdzy instytucj¹ artystyczn¹ a rozwojem zjawisk
artystycznych. Krytykuje modernistyczny model zmagaj¹cego siê
z tworzywem artysty – samotnika, wyalienowanego ze spo³eczeñstwa.
Podkreœla spo³eczny wymiar sztuki, a co za tym idzie, równie¿ instytucji
artystycznych, których „ewolucja odbywa siê po to, by sprostaæ
ewolucji w sztuce”37 . Krytykuj¹c funkcjonowanie oficjalnych instytucji
w Polsce, szkicuje równoczeœnie po¿¹dany kierunek ich rozwoju: od
zamkniêtej akademii ku otwartemu systemowi instytutów i studiów –
„których metody pomijaj¹ rozgraniczenia pomiêdzy dziedzinami sztuki
i nauki” – od galerii bazuj¹cej na kolekcji ku galerii pojêciowej – „która
obywa siê bez lokalu i bez wystaw i jest manifestacj¹ postawy
artystycznej”38 – od muzeum tradycyjnego – którego zasadniczym
celem jest gromadzenie i inwentaryzacja zbiorów oraz ich
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uhistorycznienie – ku muzeum gry, które zwraca siê nie w przesz³oœæ,
lecz w przysz³oœæ. Centrum Badañ Artystycznych mia³o byæ instytucj¹,
która […] spe³nia funkcje istniej¹ce na stykach dzia³alnoœci
wymienionych instytucji (akademie, instytuty, salony wystawowe,
galerie, muzea), a równoczeœnie stara siê wype³niæ swoim dzia³aniem
obszar jeszcze nie spenetrowany39 . CBA mia³o nie byæ instytucj¹, ale
raczej niezhierarchizowan¹ i niesformalizowan¹ antyinstytcj¹,
„systemem po³¹czeñ miêdzy instytucjami a sztuk¹ zmieniaj¹c¹ siê”,
syntez¹ ich funkcji40 . Ludwiñski rozumia³ Centrum nie jako konkretne
miejsce – budynek, plener czy miasto – ale jako proces wydarzaj¹cy siê
równolegle w ró¿nych œrodowiskach. CBA sk³ada³o siê z czterech
dzia³ów: akcji, dokumentacji, informacji i upowszechniania. Istot¹
Centrum by³o przecie¿ przede wszystkim badanie sztuki, badanie jej
granic i mo¿liwoœci. Badanie, a wiêc tak naprawdê twórczoœæ
pojmowana w specyficzny sposób. W galerii Pod Mon¹ Lis¹ Ludwiñski
zastawi³ pu³apkê na artystów – zmusi³ ich do wypowiedzi artystycznej
u¿ywaj¹cej jako medium s³owa, która mia³a przyspieszyæ tempo badañ
nad sztuk¹. Badanie pojmowane przede wszystkim jako komentowanie
i dochodzenie natury procesu twórczego, faktu artystycznego,
czy sztuki jako idei by³o podstawowym przes³aniem CBA. CBA, trzy
pierwsze w odwróconej kolejnoœci litery alfabetu – skrót nazwy
Centrum Badañ Artystycznych – zwraca uwagê na istotne cechy
projektu. CBA mia³o jako instytucja zajmowaæ siê badaniem sztuki
wspó³czesnej, jej morfologii i struktury, jej elementarnych sk³adników,
dochodzeniem jej istoty. Jak g³osi tekst Sztuka w epoce
postartystycznej, konsekwencj¹ zmian w sztuce, jakie dokona³y siê na
przestrzeni lat 60. by³o odwrócenie paradygmatów artystycznych.
Od tej pory popularyzacja sztuki wœród odbiorców to nie zaznajamianie
z artystycznym ABC, ale raczej w³aœnie CBA.
Programy obydwu centrów mog¹ wydawaæ siê podobne. Wzorowane
s¹ na koncepcji Muzeum Sztuki Aktualnej; oba podkreœlaj¹
nadrzêdnoœæ idei nad przedmiotem, jak równie¿ k³ad¹ nacisk na proces
dokumentacji i informacji. Zarówno w przypadku CBA, jak i CPA
pierwszym krokiem w tworzeniu centrum mia³o byæ Sympozjum
Wroc³aw ’70. Wydaje siê, ¿e o przedstawieniu dwóch odrêbnych
programów zamiast jednego podpisanego przez trzech krytyków,
zdecydowa³y nie tylko kontrowersje wokó³ programu CPA, ale przede
wszystkim ró¿nice tkwi¹ce niejako w uniwersaliach przyjêtych przez
krytyków Galerii Foksal i Ludwiñskiego. Ró¿nice te polega³y przede
wszytkim na zupe³nie ró¿nych wizjach sztuki, a co za tym idzie –
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na odmiennym rozumieniu funkcji artystycznej instytucji oraz relacji
krytyk – artysta. CBA Ludwiñskiego mia³o ze sob¹ konfrontowaæ ró¿ne
postawy artystyczne, nie ró¿nicuj¹c przy tym teorii i artystycznej
praktyki, postaci artysty, teoretyka i praktyka. Nie mog³o byæ wiêc
mowy o „s³u¿eniu artystom”. Chodzi³o raczej o wykreowanie
przestrzeni permanentej dyskusji o sztuce, której przebieg
jednoczeœnie wp³ywa na zmiany w jej strukturze, na przyspieszenie
b¹dŸ spowolnienie jej rozwoju. W przypadku programu CPA Galerii
Foksal mamy raczej do czynienia z postulatem prezentacji zarówno
twórczoœci, jak i idei artystycznych, przy czym tradycyjny podzia³ na
krytyków i artystów pozostaje. W programie CPA oprócz hase³ nie ma
miejsca dla aktywnego odbiorcy, mo¿e on idee artystyczne jedynie
percypowaæ, a nie w nich partycypowaæ. Odwrotnie w programie
Ludwiñskiego – tam odbiorca staje siê elementem gry, popularyzacja
sztuki zaœ jest uto¿samiana z wci¹gniêciem widza do
wspó³uczestnictwa. W programie CPA, wbrew antyinstytucjonalnym
postulatom, pojawiaj¹ siê doœæ rozbudowane ¿¹dania dotycz¹ce
miejsca, lokalu oraz wyposa¿enia technicznego centrum. Wymagania
lokalowe CBA s¹ natomiast minimalne. CBA ma byæ przede wszystkim
stymulatorem procesu odbywaj¹cego siê w ró¿nych œrodowiskach,
mikroinstytucj¹-kameleonem, zmieniaj¹c¹ swój profil w zale¿noœci od
artystycznych problemów na jakie napotyka. Jej dzia³alnoœæ polegaæ by
mia³a raczej na sprawnym wy³apywaniu ni¿ centralizowaniu
artystycznych faktów na wspó³pracy, a nie arbitrowaniu artystycznym
propozycjom. Choæ nie jest to wyraŸnie powiedziane, przypuszczaæ
mo¿na, ¿e na czele CBA sta³aby, tak jak w przypadku Galerii Pod Mon¹
Lis¹, jedna osoba, ponosz¹ca ryzyko i odpowiedzialnoœæ za profil
i kszta³t instytucji. CPA natomiast, pomimo krytyki instytucji,
zak³ada³o istnienie zespo³u krytyków podejmuj¹cych wszelkie decyzje
odnosz¹ce siê do Centrum, co z góry decydowa³oby o jego
sztywniejszym ni¿ w przypadku CBA charakterze, a tak¿e o roz³o¿eniu
siê odpowiedzialnoœci. Artyœci tworzyliby zatem CPA niejako poœrednio
– nie tyle kszta³tuj¹c je, co wspó³pracuj¹c z nadaj¹cym mu charakter
zespo³em krytyków. CPA, podkreœlaj¹c rolê dokumentacji artystycznej
w sztuce wspó³czesnej, która „nie mo¿e pe³niæ funkcji wtórnej
w stosunku do dzie³a sztuki – mo¿e byæ tylko jej czêœci¹ niezbêdn¹
i integraln¹”41 mo¿na uznaæ za punkt wyjœcia dla póŸniejszej refleksji
krytyków zwi¹zanych z Galeri¹ Foksal: przede wszystkim tekstu
„Dokumentacja” oraz idei „¯ywego Archiwum”, poddaj¹cych zjawisko
lawinowo narastaj¹cej dokumentacji artystycznej
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przewartoœciowaniom i krytyce. CBA stanowi³o efekt wczeœniejszych
projektów i przedsiêwziêæ Ludwiñskiego: przede wszystkim Muzeum
Sztuki Aktualnej, a tak¿e dzia³alnoœci Galerii Pod Mon¹ Lis¹,
w oryginalny sposób „wspó³pracuj¹c” z artystycznymi propozycjami
Sympozjum Wroc³aw ‘70.
Program Centrum Badañ Artystycznych zosta³ przyjêty przez
artystów i krytyków do realizacji jako swoiste przed³u¿enie
i d³ugotrwa³y efekt Sympozjum. Zal¹¿kiem Centrum Badañ
Artystycznych sta³ siê uruchomiony 1 maja 1972 r. Oœrodek
Dokumentacji Artystycznej, „wspólne dzie³o efemeryczne krajowej
awangardy plastyków i wroc³awskiej administracji kulturalnej”42 , który
jednak ju¿ 30 maja 1973 r. rozwi¹zano.
17 i 18 marca odby³a siê równie¿ dyskusja nad gotowymi ju¿
projektami oraz omówienie spraw realizacyjnych. Jak podaje Janusz
Bogucki, dziesiêæ dni póŸniej, podczas narady z organizatorami
Sympozjum, przedstawiciele wroc³awskich zak³adów produkcyjnych
podjêli siê realizacji projektów43 .
Na podkreœlenie zas³uguje fakt nieobecnoœci jury na Sympozjum
Wroc³aw. Jak t³umaczy³ ten fakt Janusz Bogucki: […] chcieliœmy
przypomnieæ, ¿e ka¿dy kto jest zaproszony, jest obdarzony przez
organizatorów pe³nym zaufaniem i ¿adne oceny typu artystycznego nie
mog¹ mieæ wp³ywu na realizacjê dzie³, które ca³kowicie na zasadzie
zaufania do autorskiej kompetencji powinny byæ realizowane44 . Krytycy
zatem mieli nie oceniaæ, ale czynnie uczestniczyæ w Sympozjum, czego
najlepszymi przyk³adami by³y propozycje CPA Turowskiego i CBA
Ludwiñskiego. Odrzucenie wartoœciowania artystycznych realizacji, jak
równie¿ brak puli nagród przydzielanych artystom, wyró¿nia³
Sympozjum wroc³awskie spoœród innych tego typu imprez. Jak jednak
wynika z wypowiedzi Boguckiego, projekty artystyczne mia³y byæ
wykonywane nie tylko bez zatwierdzania przez krytyków, ale równie¿
przez jakiekolwiek cia³a opiniuj¹ce, co z dzisiejszej perspektywy wydaje
siê pomys³em wrêcz utopijnym45 .
Burzliwe dyskusje prowadzone miêdzy 6 lutego a 18 marca by³y
dyskretn¹ rozgrywk¹ pomiêdzy organizatorami Sympozjum –
wroc³awskim establishmentem a bior¹cymi udzia³ w imprezie artystami
i krytykami. Stawk¹ sporu ze strony urzêdników pañstwowych by³o
takie „nagiêcie” awangardowych realizacji, by wpisywa³y siê nie tylko
w rocznicowe has³a, ale i legitymizowa³y oficjaln¹ ideologiê.
Jednak artyœci i krytycy, poddaj¹c ostrej krytyce oficjalne za³o¿enia
sympozjum, wskazuj¹c na nierealnoœæ podanych przez w³adze

forum 159

dyskurs 3.p65

159

2005-09-19, 21:11

terminów realizacji projektów, doprowadzili do „rozwodnienia” za³o¿eñ
regulaminowych, pozbawiaj¹c w³adze nadziei na „owocn¹ wspó³pracê”.
Z jednej strony uzyskali mo¿liwoœæ wykonania prac o charakterze
efemerycznym czy te¿ „niemo¿liwym”, z drugiej zaœ – wykonanie
artystycznych koncepcji przesuniêto nie tylko na ca³y rok 1970,
ale w bli¿ej nieokreœlon¹ przysz³oœæ. Niezamierzonym efektem
wypracowania realizacyjnego pola i szerszej perspektywy czasowej dla
projektów „niemo¿liwych”, efemerycznych, czy te¿ nawet w najprostszy
sposób zrywaj¹cych z tradycyjn¹ koncepcj¹ rzeŸby, okaza³a siê
w najbli¿szej przysz³oœci ca³kowita niemo¿noœæ wyegzekwowania
realizacji projektów artystycznych na miejskich urzêdnikach.
Nie wydaje siê, by najwa¿niejszym powodem tej sytuacji mog³a byæ
jedynie inercja wroc³awskiej infrastruktury.
*
Znakomita wiêkszoœæ projektów przedstawionych na Sympozjum46
z konceptualizmem nie mia³a nic wspólnego. Pomin¹wszy projekty po
prostu artystycznie naiwne i spolegliwie g³osz¹ce oficjaln¹ propagandê
(W. Hasior, „Pomnik zwyciêstwa ¿o³nierza polskiego”), maj¹ce
charakter znajomy z elbl¹skiego Biennale „form przestrzennych”
(K. Jarodzki, „Krzywa wie¿a”; K. Sosnowski, „Kinepentasfera”;
Jan Ziemski, forma przestrzenna bez tytu³u) czy naiwnych interwencji
w architekturê (projekty tzw. zespo³u Bogusza), autorzy wiêkszoœci
koncepcji stawiali jednak nacisk na czyste doœwiadczenie percepcyjne
lub wizualne sytuacji przestrzennych (m.in. projekt bez tytu³u
Z. D³ubaka, N. Lach-Lachowicz, A. Lachowicza; O. Hansena
„Œwiatowit”; B. Koz³owskiej „Trwanie ”; projekt bez tytu³u
M. Micha³owskiej; „Pole percepcji” Z. Jurkiewicza). W projektach tych
twórcy rezygnowali zazwyczaj z tradycyjnych mediów, tworz¹c
„sytuacje” na pograniczu gatunków, czy te¿ poszukuj¹ce nowych
mediów i form wypowiedzi artystycznej, ustosunkowuj¹ce siê do
sytuacji jednostki w dobie „informacyjnego chaosu”. Koncepcje te,
zak³adaj¹ce w wiêkszoœci przypadków rozumienie przestrzeni
publicznej zarówno jako systemu przep³ywu informacji, jak i rodzaju
archiwum komunikatów na temat stanu organizmu spo³ecznego,
akcentowa³y potrzebê bezpoœredniego oddzia³ywania na odbiorcê,
rozbudzania jego œwiadomoœci wizualnej i kreatywnoœci poprzez
w³¹czenie w sytuacjê twórcz¹.
Przyk³adem tego rodzaju projektu mo¿e byæ „Pole percepcji”
Zdzis³awa Jurkiewicza – rodzaj eseju, w którym autor postuluje
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utworzenie pola, […] gdzie mo¿emy dokonywaæ spostrze¿eñ
i obserwacji – prostych i z³o¿onych. W tym celu proponuje siê
umieszczenie na p³aszczyŸnie p³yty nie „rzeŸb”, lecz obiektów mo¿liwie
najprostszych, niemal geometrycznych. Nie s¹ to formy dla
architektury – s¹ to mo¿liwie proste obiekty (o miniskomplikowaniu)
maj¹ce prowadziæ w efekcie do szerszych i bardziej istotnych wniosków.
[...] Ró¿ny jest stopieñ swobody umiejscowienia tych elementów –
umo¿liwiaj¹cy przekomponowanie ca³oœci. Przewiduje siê te¿
zaznaczenie na powierzchni bry³ pewnych torów.[...] Pole percepcji – pole
umo¿liwiaj¹ce dokonywanie spostrze¿eñ i obserwacji, prostych
i z³o¿onych, prowadz¹cych do przemyœleñ o charakterze emocjonalnoracjonalnym47 . Obiekty opisywane przez Jurkiewicza (o formie m.in.
podwójnych sto¿ków, walców, mniej wiêcej œredniej wysokoœci cz³owieka)
wykonane byæ mia³y w sposób czysty i precyzyjny, tak, by „oko œlizga³o
siê po nich”, a sytuacja wykreowana przez Jurkiewicza mia³a spe³niaæ
rolê lekcji percepcji w sytuacji wizualno-informacyjnego chaosu.
Koncepcja przedstawiona przez Jurkiewicza kojarzyæ siê mo¿e
z teori¹ rzeŸby Roberta Morrisa. Dla Morrisa jednak doœwiadczeniem
centralnym by³o istniej¹ce w czasie i wchodz¹ce w relacje
z przedmiotami cia³o, cia³o w relacji z architektur¹ i przestrzeni¹, ruch
cia³a w przestrzeni. Cech¹ dystynktywn¹ koncepcji rzeŸby Morrisa by³o
rozumienie formy jako Gestalt, a wiêc wyodrêbniaj¹cej siê z otoczenia
ca³oœci, o wyraŸnym kszta³cie i konturze, istniej¹cej w polu
psychologicznym odbiorcy i w relacji z innymi cia³ami. Tego rodzaju
za³o¿enia przywiod³y Morrisa do realizacji rzeŸb, które ¿¹da³y od widza
ruchu, aktywnoœci; rzeŸb rozumianych jako sytuacja, której
integralnym elementem by³ proces twórczy. Jurkiewicz, w odwrotnoœci
do Morrisa, od¿egnuje siê od medium rzeŸbiarskiego, nazywaj¹c
u¿ywane przez siebie formy „elementami”; tak jak Morris rozpatruje
jednak swoje obiekty w sposób „rozszerzony” – jako sytuacjê. Wydaje
siê, ¿e Jurkiewicz œwiadomie odnosi³ siê do koncepcji rzeŸby Morrisa.
Koncepcja Jurkiewicza stanowi jednak uproszczenie idei
amerykañskiego twórcy. Sytuacja wykreowana przez Jurkiewicza
stanowi zamkniêt¹, milcz¹c¹ ca³oœæ, proces twórczy nie stanowi³ zaœ
dla artysty zagadnienia – Jurkiewicz pozostawia³ wykonanie
organizatorom Sympozjum, sugeruj¹c jedynie materia³, z którego
formy mog³yby zostaæ wykonane – beton. Dla Morrisa natomiast, który
interesowa³ siê samym fizycznym procesem powstawania rzeŸby, proces
twórczy stanowi³ „przed³u¿enie” jego obiektów, które stawa³y siê
sytuacj¹ zawieszon¹ pomiêdzy process of its own making a interwencj¹
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odbiorcy. Betonowe elementy u Jurkiewicza mia³y siê staæ sta³ym
elementem œrodowiska naturalnego – artysta zak³ada³ wyizolowanie
ca³ej sytuacji z kontekstu architektonicznego, stworzenie „rejonu
doœwiadczeñ wzrokowo-myœlowych”, przestrzeni zawieszonej
w iluzorycznej, instytucjonalno-architektonicznej pró¿ni. RzeŸby
Morrisa wchodzi³y natomiast zawsze w bardzo silny kontakt
z kontekstem swojego usytuowania, czêsto wskazuj¹c na aporie obecne
w przestrzeni artystycznych instytucji. W jednym i w drugim przypadku
zagadnieniem centralnym jest percepcja. Zasadnicza ró¿nica miêdzy
za³o¿eniami Morrisa a Jurkiewicza polega na pytaniu, jakie stawiali
przed sob¹ artyœci. Morris, zak³adaj¹cy, ¿e percypowanie formy
pojmowanej jako Gestalt jest zarazem œwiadomoœci¹ percepcji,
zapytuje o treœæ percepcji, o to, co i dlaczego postrzegamy. Natomiast
Jurkiewicz, którego projekt równie¿ zak³ada ruch aktywnego odbiorcy,
zadaje pytanie o to w jaki sposób postrzegamy, na czym polegaj¹
mechanizmy postrzegania.
Projekt Zdzis³awa Jurkiewicza oraz inne koncepcje tego rodzaju
zaprezentowane na Sympozjum Wroc³aw ‘70 nie zosta³y zrealizowane.
Brak wykonania w tym przypadku móg³ powodowaæ mylne wra¿enie
ich „konceptualnego aspektu”. Warto jednak przypomnieæ, ¿e sednem
konceptualizmu nie jest materializacja idei lub jej brak, ale za³o¿enie,
¿e fakt artystyczny „odbywa siê” w sferze pojêciowej. Obiekt
w konceptualizmie, czymkolwiek by nie by³: rysunkiem, stron¹ tekstu,
obrazem, czy instalacj¹, pe³ni rolê œwiadomie dokumentacyjn¹.
Za wspólny mianownik artystycznych faktów okreœlanych jako
konceptualne mo¿na przyj¹æ ich autorefleksyjnoœæ, przekonanie
o wy¿szoœci koncepcji nad jej materialnym wyk³adnikiem, odwo³ywanie
siê do pojêciotwórczych, analitycznych w³adz umys³u, a tak¿e
dekonstrukcjê podstawowych pojêæ s³ownika artystycznego: takich jak
dzie³o sztuki, proces twórczy, przedmiot, sztuka, estetyka,
reprezentacja. Z krytyk¹ podstawowych pojêæ s³ownika artystycznego
zwi¹zane by³a równie¿ mniej lub bardziej bezpoœrednia krytyka
artystycznych instytucji oraz poszukiwanie nowych form dystrybucji
„artystycznych faktów”.
Przeformu³owane zosta³y równie¿ warunki odbioru sztuki:
doœwiadczenie percepcyjne ust¹pi³o miejsca konstrukcji intelektualnej,
a wizualnoœæ zdezawuowana zosta³a na rzecz wszechogarniaj¹cej idei.
Konceptualizm mo¿na zatem raczej okreœliæ jako platformê dyskursów,
których pod³o¿e stanowi krytyczna postawa – postawa w¹tpienia,
zdystansowania. Postawa, która zmusza nie tylko do krytycznego
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spojrzenia na zastane konwencje, ale przede wszystkim na w³asn¹
twórczoœæ, na to, w czym konceptualiœci czuli siê zadomowieni.
Postawa spajaj¹ca praktyki konceptualne by³aby zatem przede
wszystkim prób¹ zmuszenia w³asnej œwiadomoœci do aktu autorefleksji,
prób¹ nie tyle przekreœlenia, co przekroczenia tradycji i paradygmatów
artystycznych, z których konceptualizm wyrasta.
Tony Godfrey48 wskazuje, ¿e uchwycenie konceptualizmu za pomoc¹
kategorii medium jest niemo¿liwe. Z jednej strony bowiem
konceptualizm wprowadza pluralizm mediów, z drugiej zaœ strony –
medium artystyczne traktowane jest w specyficzny sposób: pe³ni
wtórn¹ rolê wobec wszechogarniaj¹cej idei, a jego w³asna problematyka
schodzi na plan dalszy. Przedmiot artystyczny w konceptualnych
faktach artystycznych nie przesta³ jednak byæ obecny – jego funkcja
jedynie uleg³a redefinicji: pozbawiony Benjaminowskiej „aury”, pe³ni³
rolê dokumentacyjn¹, czy te¿ stawa³ siê „pasem startowym” dla
artystycznych propozycji.
Konceptualizm nigdy równie¿ nie wyrzek³ siê estetyki: poprzez swoje
otwarcie na dyskurs filozoficzny sproblematyzowa³ wrêcz jej
zagadnienia. Zaatakowa³ jedynie p³ask¹ „estetycznoœæ”, rozumiej¹c pod
tym terminem popis warsztatowych umiejêtnoœci, „uk³adnoœæ” oraz
ciesz¹c¹ oko „³adnoœæ” artystycznych przedmiotów; „zastawi³ pu³apkê
na estetyczn¹ przyjemnoœæ”49 widz¹c jej Ÿród³o w wizualnej „oprawie”
dzie³. Wyznacznikiem faktu konceptualnego nie jest zatem realizacja
projektu lub jej brak, ale pewne transcendentalia bêd¹ce
wyznacznikiem postawy twórcy zarówno wobec przedmiotu, jak
i medium artystycznego: przede wszystkim za³o¿enie, ¿e idea, koncept
stanowi¹ zarówno punkt wyjœcia, jak i punkt dojœcia artystycznego
faktu, a jego percepcja odbywa siê wy³¹cznie na poziomie mentalnym.
Projektów, które mo¿na by wi¹zaæ z dzisiejszej perspektywy z tak
pojmowanym konceptualizmem na Sympozjum Wroc³aw ’70 by³o
niewiele, pomijaj¹c fakt, ¿e zupe³nie ju¿ znikoma iloœæ twórców
identyfikowa³a swoje propozycje z faktami konceptualnymi.
Jedn¹ z takich propozycji by³a s³ynna koncepcja Zbigniewa
Gostomskiego, „Zaczyna siê we Wroc³awiu”:
[...]
zaczyna siê we Wroc³awiu,
mog³oby zacz¹æ siê gdziekolwiek,
zaczyna siê na danym obszarze,
nie musi siê jednak na nim skoñczyæ.
Jest potencjalnie nieskoñczonoœci¹.
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W formie jest niezmienne
W sytuacji zaœ nieustannie zmienne50.
Projekt Gostomskiego przewidywa³ rozplanowanie w przestrzeni
miasta rozrastaj¹cego siê systemu elementów  (o œrednicy: X,
wysokoœci: X) oraz / (o wymiarach: X x X x X), wykonanych „metod¹
przemys³ow¹, zawsze z tego samego materia³u, zawsze tej samej
wielkoœci”51 . Miejsca, w których zaistnieæ mia³y powy¿sze elementy, w raz
ustalonych, równych odleg³oœciach, mia³y byæ nienaruszalne, natomiast
przebieg realizacji uzale¿niony by by³ od podanego schematu. Forma
elementów oraz miejsca ich pojawienia siê mia³y niczego nie wyra¿aæ.
Punktem wyjœciowym mog³o byæ dowolnie wybrane miejsce spoœród
oznaczonych: , /, Æ na mapie lub planie. Za³o¿enia wyjœciowe (rozmiary,
sta³a odleg³oœæ pomiêdzy elementami systemu) obowi¹zywaæ mia³y dla
ca³ej realizacji. Za³o¿eniem tej pracy jest jej sta³y kierunek
i nieskoñczony, równomiernie we wszystkich kierunkach postêpuj¹cy
rozwój, który obejmowaæ bêdzie swym zasiêgiem coraz to dalsze
(w stosunku do punktu wyjœciowego) obszary52.
„Zaczyna siê we Wroc³awiu” zalicza siê do najbardziej interesuj¹cych
propozycji konceptualnych, choæ nie by³o intencj¹ Gostomskiego
programowe tworzenie realizacji konceptualnej. Jak przyznaje jednak
artysta […] nie bez znaczenia by³ dla mnie wówczas fakt, ¿e praca
powsta³a w zwi¹zku z Sympozjum wroc³awskim w 1970 r. „Zaczê³o siê
we Wroc³awiu” odnoszê do malarstwa i do kontekstu, choæ nie jest to
te¿ „sztuka kontekstualna”53.
Ten komentarz wskazuje na fakt, ¿e podstawowym punktem
odniesienia dla projektu by³a po pierwsze, konkretna sytuacja
Sympozjum, po drugie zaœ – „malarstwo”, które mo¿na rozumieæ jako
zarówno „obrazowanie”, jak i wizualne doœwiadczenie, wizualn¹
percepcjê. Mapa i opis reprezentuj¹ce artystyczn¹ ideê Gostomskiego
zosta³y zastosowane ze wzglêdu na sw¹ wizualn¹ indyferencjê. Mapa
Wroc³awia wraz z naniesionymi na ni¹ symbolami zrywa³a z zasadami
malarskiej reprezentacji, stanowi¹c wizualizacjê koncepcji
Gostomskiego: problem kompozycji zosta³ wyeliminowany na rzecz
repetycji symboli o niekoñcz¹cym siê zasiêgu. Ta seryjnoœæ, a zarazem
procesualnoœæ, obecna w warstwie zarówno wizualnej, jak
i wyobra¿eniowej projektu, ujawnia wymiar ironiczny pracy: jak
zauwa¿a Peter Osborne, najprostsza formu³a serii staje siê
niezrozumia³a i bezsensowna, gdy zaczyna siê j¹ realizowaæ w formie
trójwymiarowej; w zasadzie systemowoœci, seryjnoœci tkwi rodzaj
absurdu, dodaj¹cy tego rodzaju koncepcjom odcieñ Beckettowskiego
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humoru54 . Osborne (jak równie¿ inni komentatorzy prac pos³uguj¹cych
siê zasad¹ serii) nie zauwa¿a niepokoj¹cej obsesyjnoœci, obecnej
w „Zaczyna siê we Wroc³awiu”. Naœwietla jednak fakt najistotniejszy:
koncepcja „Zaczyna siê we Wroc³awiu” ca³kowicie eliminowa³a
doœwiadczenie percepcyjne na rzecz konceptualnej logiki –
zdematerializowanego faktu artystycznego.
W tym opracowaniu, ‘totalnym kontekœcie’, jak okreœlam tê pracê,
wyrazi³em regu³ê przekszta³ceñ i zasadê dzia³ania kontekstu
przedmiotu. Tê sam¹ pracê Andrzej Turowski nazwa³ ‘absolutnym
environment’, jako ¿e „absolutne otoczenie to – wszêdzie, a absolutna
forma to jakakolwiek”, ja jednak nazywam j¹ totalnym kontekstem,
gdy¿ oddzia³ywanie kontekstu i przedmiotu by³o dla mnie w tym
przypadku najistotniejsz¹ spraw¹55 – komentowa³ dalej sw¹ propozycjê
artysta. Praca Gostomskiego objawia siê jako „totalny kontekst” na
dwa sposoby. Po pierwsze, projekt ironicznie odnosi³ siê do oficjalnych
za³o¿eñ imprezy. Postulat wykonania elementów, które niczego nie
symbolizuj¹ i nie wyra¿aj¹, by³ przeœmiewczym dostosowaniem siê do
punktu 5 ogólnych za³o¿eñ sympozjum, g³osz¹cego „realizacjê dzie³
w technikach trwa³ych”56 . Idea , /, zak³adaj¹ca oddzia³ywanie
elementów nie jako pojedynczych jednostek-ca³oœci, ale stale
rozrastaj¹cej siê, otwartej struktury, odrzuca³a jak¹kolwiek ekspresjê,
kompromituj¹c zarówno koncepcjê rzeŸby-pomnika, jak i przestrzennej
konstrukcji. Po drugie, naniesiony na mapê miasta system elementów
, /, okreœla Wroc³aw jako teren interwencji koncepcji Gostomskiego –
niepohamowanego rozrostu, multiplikacji identycznych form. „Zaczyna
siê we Wroc³awiu” odnosi siê do procesu aneksji, zaw³aszczania
przestrzeni, który równie dobrze, czy te¿ przede wszystkim mo¿e
przebiegaæ w sferze mentalnej. Proces ten mo¿na odnieœæ do form , /,
widocznych na projekcie, jak równie¿ do intelektualnej atmosfery
Sympozjum, podczas którego dochodzi³o do zderzenia ró¿norodnych
koncepcji i postaw twórczych – procesu negocjacji obszaru artystycznej
interwencji w przestrzeñ publiczn¹ – zarówno urbanistyczn¹, jak
i emocjonaln¹. W ten sposób „Zaczyna siê we Wroc³awiu” mo¿na zatem
rozpatrywaæ jako grê z konkretn¹ sytuacj¹ Sympozjum Wroc³aw ’70, jak
i szerzej – z pojêciem wizualnej reprezentacji, grê pomiêdzy
doœwiadczeniem percepcyjnym a intelektualnym, miêdzy artyst¹
a kontekstem jego twórczoœci.
Niezale¿nie od realizacji projektu, czy te¿ jej braku, zaw³aszczenie,
interwencja w kontekst zewnêtrzny by³y równie¿ sednem planowanego
dzia³ania Edwarda Krasiñskiego. Jak g³osi katalog: Brak szczegó³owego
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opisu propozycji poza tym, ze szpula jest bia³a, linia niebieska, litera
A czarna57 . Pomimo braku opisu dzia³ania, mo¿na siê jednak domyœlaæ,
¿e projekt Krasiñskiego mia³ byæ interwencj¹ w strukturê miasta:
oznaczeniem i jednoczeœnie aneksj¹ wybranego fragmentu przestrzeni
niebieskim kablem nawiniêtym na drewnian¹ szpulê. Rozdysponowany
po Wroc³awiu kabel pe³ni³by rolê analogiczn¹ do nieco póŸniej
wystêpuj¹cego w twórczoœci Krasiñskiego niebieskiego paska.
Projekt Zbigniewa Makarewicza i Ernesta Niemczyka „Archeologia
Festung Breslau” mo¿na odczytywaæ jako interwencjê w sferê spo³eczn¹
– podnosz¹cy problematykê pamiêci zbiorowej. Projekt przewidywa³
badania wykopaliskowe w po³udniowym Wroc³awiu. Obiektem badañ
mia³oby byæ usypisko gruzów u zbiegu ulic Œlê¿nej, Kamiennej
i Borowskiej, pochodz¹ce z lat 1940-1950. Po zakoñczeniu badañ
„archeologicznych”, jak okreœlaj¹ je autorzy projektu, „wyniki bêd¹
wyeksponowane po zakonserwowaniu w przedstawionym wykopie”58.
Planowana realizacja odwo³ywa³a siê do jednego
z najtragiczniejszych okresów w dziejach miasta: lat 1940-1950. W 1945 r.
do niedawna jeszcze kwitn¹ce niemieckie miasto zosta³o prawie
doszczêtnie zrujnowane: najpierw podczas obrony Festung Breslau,
z walnym udzia³em samych Niemców, a nastêpnie po akcie kapitulacji
(6 maja 1945), gdy miasto znalaz³o siê pod kontrol¹ Armii Czerwonej.
Na mocy ustaleñ konferencji w Poczdamie Breslau znalaz³ siê po
stronie polskiej. Jak pisze Norman Davies […] w ci¹gu nieca³ych dwóch
lat niemiecki Breslau znikn¹³, a pojawi³ siê polski Wroc³aw. [...] Ostatnie
grupy niemieckich wysiedleñców opuœci³y Wroc³aw wiosn¹ i latem 1947
roku. [...] Kiedy miasto opuœcili niemieccy wypêdzeni, przybyli do niego
polscy „repatrianci”59 . Nowe w³adze tu¿ po wyzwoleniu miasta wziê³y
siê nie za odbudowê – ruiny d³ugo jeszcze zalega³y na ulicach – ale za
wymazywanie œladów wszelkiej niemieckiej obecnoœci:
przemianowywano nazwy ulic, dewastowano pomniki i zabytkow¹
architekturê. Najlepsz¹ ilustracj¹ stosunku ówczesnych w³adz do
historycznej pamiêci i struktury miasta jest opisana przez Daviesa
historia „odzyskiwania cegie³”: […] w 1949 r. zamkniêto Wroc³awsk¹
Dyrekcjê Odbudowy, zastêpuj¹c j¹ Miejskim Przedsiêbiorstwem
Rozbiórkowym (MPR).[...] Zamiast odbudowywaæ Wroc³aw zaczêto go
teraz w sposób najbardziej wyrafinowany i cyniczny burzyæ. Poniewa¿
celem by³o wys³anie jak najwiêkszej liczby nieuszkodzonych cegie³ do
Warszawy, eksploatowano nie tyle wci¹¿ zalegaj¹ce sterty gruzu,
ile budynki, które jeszcze sta³y i mog³y zostaæ wyremontowane.
Te barbarzyñskie metody zbieg³y siê w czasie z obsesj¹ partii
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na punkcie wymazywania ostatnich œladów kultury niemieckiej.
Na przyk³ad w 1949 roku zburzono w pobli¿u placu Solnego
renesansow¹ Bramê W³asta, ¿eby pozyskaæ ceg³y. Wkrótce poleg³ te¿
wspania³y gmach Poczty G³ównej wraz z setkami wspó³czesnych willi
na przedmieœciach.[...] Kiedy warszawska Starówka podnios³a siê
z gruzów, wroc³awskie Stare Miasto nadal le¿a³o w ruinie60.
Ca³kowitemu zafa³szowywaniu poddawano zarówno odleg³¹, jak
i zupe³nie najnowsz¹ historiê miasta, m.in., jak zwraca uwagê Davies,
teza, ¿e Breslau uleg³ kompletnemu zniszczeniu podczas wojennego
oblê¿enia, by³a powojenn¹ fikcj¹61 .
Powo³uj¹c stanowisko archeologiczne do badania gruzów z lat 19401950, autorzy projektu „Archeologia Festung Breslau” odrzucali
oficjaln¹ historiê tego miejsca, wskazuj¹c na Wroc³aw jako na ciemny
punkt zbiorowej pamiêci; przywo³uj¹c pamiêæ okresu, w którym
Breslau sta³ siê Wroc³awiem. Poprzez u¿ycie jêzyka niemieckiego
w tytule, a tak¿e projekt badañ archeologicznych, autorzy projektu
doœæ dwuznacznie ustosunkowywali siê do rocznicowego has³a „XXVlecia Powrotu Ziem Zachodnich i Pó³nocnych do Macierzy”. Tytu³owa
„archeologia” wskazywa³a na zafa³szowan¹, zideologizowan¹,
niemo¿liw¹ do odtworzenia historiê miejsca: archaio – logia to przecie¿
opowieœæ o dawnych czasach, o czasach, które trzeba rekonstruowaæ
na podstawie pozosta³oœci materialnych, nie posiadaj¹c dostatecznej
iloœci Ÿróde³ pisanych62 . W mieœcie, którego mieszkañcy zostali
wykorzenieni, a zast¹pili ich wypêdzeni z Kresów Wschodnich, pamiêæ
odrzucona zosta³a przez oficjaln¹ propagandê, historia nie by³a
mo¿liwa, postulowano zatem swoist¹ archeologiê. Archeologiê pamiêci
miasta, symboliczn¹ archeologiê pamiêci jego mieszkañców.
Archeologiczny wykop mia³by byæ zatem rodzajem stra¿nika pamiêci,
dokumentacj¹ miejsca w mieœcie, którego historia zosta³a zaw³aszczone
przez ideologiê.
Do problemu dokumentacji nawi¹zywa³ Andrzej Matuszewski
w projektach dwóch faktów artystycznych. Pierwszy zwi¹zany by³
z dokumentacj¹ miejsca: miejsce mia³o zostaæ sfotografowane,
oznaczone na mapie Wroc³awia, pobrane mia³y byæ z niego
i przeniesione na p³ótna obrazy przekroju ziemi. Ekspozycjê uzyskanej
dokumentacji oraz opisuj¹cych j¹ tekstów przewidywa³ Matuszewski
w Galerii Pod Mon¹ Lis¹. Wszystkie dane fotograficzne podobnie jak
dokumenty w materiale [...] s¹ równie wa¿ne i istotne dla pokazu
i sk³adaj¹ siê na pe³ny obraz DOKUMENTU czasu i wybranego miejsca.
Stanowi¹ równie¿ relacjê o fakcie miejsca i czasu. W tym uk³adzie pokaz

forum 167

dyskurs 3.p65

167

2005-09-19, 21:11

jest wiêc FAKTEM WYROKU63 . Drugi projekt sprzê¿ony by³ z pierwszym
i powinien mia³ zostaæ przeprowadzony podczas jego trwania: […]
w mieœcie, w otoczeniu architektury, na placu brukowym [...] na
podmurowaniu postawione s¹ [...] dwa prostopad³oœciany, formowane
z metapleksu [...]. Bry³y owe wype³nione s¹ ziemi¹, pobran¹ z ró¿nych
punktów.[...] Wsypany do nich materia³ ziemny uk³ada siê w warstwach,
kolorowych pasmach, tworz¹c monolit okreœlony œcianami z metapleksu
i dziêki temu widoczny. Tak jak w przypadku pierwszej koncepcji
problem tkwi w „DOKUMENTACJI MIEJSCA”, tak w drugiej –
w nobilitacji materia³u, jakim jest ziemia64 .
W swoich projektach Matuszewski obsesyjnie archiwizowa³ miejsce
rozumiane zarazem jako pewne abstrakcyjne pojêcie, jak i ca³kiem
dos³ownie – materia, materia³. Zabezpieczaj¹c œlady miejsca,
zabezpiecza³ równie¿ œlady czasu; czasu, w którym miejsce trwa³o
i który niejako decydowa³ o miejscu – zarówno o jego fizycznym
wygl¹dzie, jak i historii. Czas i miejsce stawa³y siê w dokumentacji
Matuszewskiego wydarzaj¹cymi siê fenomenami. Ich dokumentacja
z jednej strony je zachowywa³a, z drugiej zaœ stawa³a siê „wyrokiem” –
zamra¿a³a to, co powinno trwaæ, co podlega nieustannej przemianie.
Propozycj¹ artystyczn¹ Jerzego Fedorowicza „Punkt” by³ tytu³
i zdanie „wyznaczam miejsce, w którym ustawiam punkt”65 oraz
przypisy do nich, w których zawiera siê w³aœciwa treœæ realizacji.
Wed³ug przypisów punkt rozumiany jest „dos³ownie – w znaczeniu
geometrycznym”, w realizacji zaœ wykorzystany mia³ byæ model punktu
(np. kula) o œrednicy 3 m. Punkt, który mia³by zostaæ umieszczony na
placu PKWN we Wroc³awiu, na razie zaœ zosta³ oznaczony na planie
geodezyjnym, „winien mieæ swój wtórnik, tzn. identyczn¹ formê
bliŸniacz¹”, która znajdowaæ by siê mia³a po drugiej stronie kuli
ziemskiej. Ustawienie obydwu punktów mia³oby przebiegaæ w tym
samym czasie. Przypisy, oprócz informacji na temat punktu, g³osi³y
autorytatywnoœæ autora, a tak¿e ironiczny stosunek do oficjalnych
autorytetów, zasad wartoœciowania i kanonów ustalanych przez
instytucje: […] wyznaczam – z ca³¹ œwiadomoœci¹ i w sposób
autorytatywny (bez uzgodnieñ, narad, pomocy cia³ kolegialnych,
zebrañ, decyzji nadrzêdnych, zatwierdzeñ, komisji, jury)66 . Fedorowicz
w ten sposób ironicznie odnosi³ siê do procedur i rytua³ów
towarzysz¹cych akceptowaniu b¹dŸ odrzucaniu prac na wszelkiego
rodzaju oficjalnych wystawach i sympozjach, stawiaj¹c koncepcjê
punktu w opozycji wobec kategorii i wartoœci przez nie lansowanych.
Podkreœlenia w tekœcie: wyznaczanie miejsca, czas ustawienia,
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synchronizacja, dok³adnoœæ, akcentowa³y raczej proces ni¿ sam
materialny tytu³owy „punkt”. Jednoczeœnie niedba³a forma tekstu –
odrêczne pismo oraz skreœlenia – zwraca³y uwagê na podrzêdny status
nie tylko sfery wizualnej, ale i tekstowej projektu wobec pierwotnej
koncepcji. Pomys³ umieszczenia dwóch identycznych „punktów” po
dwóch stronach kuli ziemskiej w jasny sposób odwo³ywa³ siê do sfery
niemo¿liwoœci i czynnoœci czysto wyobra¿eniowych. Punkty mo¿liwe
by³y bowiem jedynie do „zakotwiczenia” mentalnego. W ten sposób
akcja opisywana przez Fedorowicza niemo¿liwa by³a nie tylko do
realizacji, ale tak¿e do dokumentacji, uœwiadamiaj¹c dwuznaczn¹
naturê konceptualnego faktu.
Projekt Ludmi³y Popiel przewidywa³ „Liniê falist¹ d³ugoœci 215 m”,
która […] ma byæ umieszczona wzd³u¿ ulicy Powstañców Œl¹skich we
Wroc³awiu – przy czym istot¹ tej pracy jest wyraŸne okreœlenie
i ograniczenie wymiaru. Linia ta w swej fizycznej postaci ma byæ
wykonana z czerwonego plastiku, umieszczonego tu¿ nad ziemi¹,
a rysunek falisty jest nieregularny i zwarty w pionie67 . W lakonicznym
opisie projektu uderza wyraŸne rozgraniczenie miêdzy „fizyczn¹
postaci¹” linii, a samym jej konceptem. Sednem pracy, jak wskazuje
autorka projektu, nie jest fizyczna forma, jak¹ przybierze falista linia,
ale jej ograniczony wymiar. Linia jest fragmentem, nie posiada
pocz¹tku ani koñca, podkreœla to jej falista forma – regularne rytmy
zagiêæ/³uków. Zarówno projekt, jak wykonanie posiadaj¹ rangê
dokumentacyjn¹, s¹ sposobami wizualizacji abstrakcyjnej idei, idei linii,
idei nieskoñczonoœci.
Tadeusz Kantor w projekcie „Usytuowanie krzes³a” zaproponowa³
wykonanie gigantycznego krzes³a z betonu. Krzes³o usytuowane byæ
mia³o w pulsuj¹cym ¿yciem centrum miasta. Zarówno beton, jak
i rozmiary by³y w³asnoœciami absurdalnym wobec krzes³a,
umiejscawiaj¹c je na sta³e w kontekœcie miejskim i pozbawiaj¹c funkcji
utylitarnych: [krzes³o] nie mo¿e byæ izolowane, musi byæ w samym
œrodku ¿ycia, ruchu, na równi ze wszystkimi domami i kioskami,
s³upami, autami, trotuarami, sklepami, ludŸmi, na tych samych
prawach, wtedy bêdzie znajdowa³o siê w sytuacji ¿yciowej i wtedy
bêdzie dzia³a³o68 . Gigantyczne krzes³o, nieoczekiwanie wkraczaj¹c
w przestrzeñ publiczn¹, wytr¹caæ mia³o odbiorcê nie tylko
z percepcyjnych przyzwyczajeñ, ale przede wszystkim stawiaæ go
w sytuacji niepokoj¹cej, dziwnej, zaskakuj¹cej. Odnosi³o sytuacjê
codzienn¹ do sfery „niemo¿liwego”. Jak zauwa¿a J. Mytkowska, […]
niemo¿liwe tego projektu tkwi³o nie tyle w nim samym, nie w jego
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materialnej prowokacji, lecz w tym co dzia³o siê wokó³ niego, co jego
materialna obecnoœæ czyni³a z niepodwa¿alnoœci¹ istnienia miejskiego
placu, ruchu ulicznego, autostrady69 . Projekt Kantora w interesuj¹cy
sposób korespondowa³ z koncepcj¹ W³odzimierza Borowskiego
„Dialog”, choæ, jak zauwa¿a J. Bogucki, powierzchowne podobieñstwo
tych dwóch koncepcji wnios³o sporo zamieszania w atmosferê
Sympozjum70 . Porównanie tych dwóch koncepcji pozwala nie tylko na
wy³apanie œwiatopogl¹dowych ró¿nic pomiêdzy obydwoma artystami,
ale i zwraca uwagê na problem przedmiotu w konceptualizmie, który
mo¿e, ale wcale nie musi ulec eliminacji.
Koncepcjê „Dialogu” poprzedza³ projekt gigantycznego krzes³a
zg³oszony przez Borowskiego podczas III Biennale Form
Przestrzennych w Elbl¹gu (1969). Mia³o to byæ typowe, seryjne,
metalowe krzes³o, takie jakie zazwyczaj spotyka siê w barach
mlecznych, powiêkszone do maksymalnych pod wzglêdem technicznowykonawczym rozmiarów. Ustawienie „Krzes³a” zaplanowano na
zboczu wzgórza, niedaleko tzw. „Ba¿antarni”. Do wykonania projektu
jednak nie dosz³o. Krzes³o „elbl¹skie” stanowi³o konsekwencjê
dotychczasowych dzia³añ artysty – operacji unicestwiania roli
przedmiotu w procesie artystycznym, szczególnie wyraŸnej m.in.
w „Wiciowcach”. Wykonane „Krzes³o”, pozbawione funkcji u¿ytkowej,
sta³oby siê przedmiotem wykraczaj¹cym nie tylko poza tradycyjne
media, ale równie¿, ze wzglêdu na swe rozmiary, niemo¿liwym do
percepcji, lewituj¹cym poza wszelk¹ funkcjonalnoœci¹ i znaczeniem.
Zmaterializowane „Krzes³o” by³by raczej interwencj¹ w przestrzeñ,
sytuacj¹, ni¿ przedmiotem samym w sobie; rolê najwa¿niejsz¹
odgrywa³yby w nim relacje przedmiotu z otoczeniem, zwi¹zki
i zale¿noœci, jakie tworzy³yby siê miêdzy krzes³em a jego kontekstem.
Zamro¿enie „Krzes³a” na etapie projektu, choæ by³o raczej kwesti¹
inercji infrastruktury, ni¿ œwiadom¹ decyzj¹ artysty, akcentowa³o
warstwê koncepcyjn¹ realizacji, abstrakcyjn¹ ideê, do której artysta
nawi¹za³ w swoim projekcie „Dialogu” na Sympozjum Wroc³aw ’70.
Borowski zaprojektowa³ ustawienie we Wroc³awiu drugiego,
identycznego krzes³a, tworz¹c w ten sposób sytuacjê dialogu
mo¿liwego do przeprowadzenia bez wzglêdu na realizacjê krzese³ lub jej
brak – wy³¹cznie w sferze mentalnej. Je¿eli obydwa krzes³a zosta³yby
wykonane, dystans oddzielaj¹cy je od siebie uniemo¿liwia³by wizualn¹
percepcjê sytuacji. Zarówno w przypadku wykonania lub braku
realizacji obiektów, sytuacja dialogu, któr¹ zaprojektowa³ Borowski,
mog³a zaistnieæ wy³¹cznie w sferze mentalnej. Przedstawiony
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w Muzeum Architektury projekt Borowskiego71 sk³ada³ siê
z technicznego rysunku i krótkiego opisu oraz makiety: ustawionych na
podwy¿szeniu (na którym widnia³y napisy Elbl¹g, Wroc³aw i Dialog)
w odleg³oœci ok. 3 m., zwróconych ku sobie dwóch krzese³. Wizualna
indyferencja projektu oraz makiety, a tak¿e lakoniczny styl opisu
sytuacji, podkreœla³y ich rangê dokumentacyjn¹ wobec ogólnej
koncepcji.
Owa redukcja efektów wizualnych do minimum obecna w projekcie
Borowskiego zderzona z eleganckim projektem Kantora nawi¹zuj¹cym
w warstwie wizualnej do awangardowych fotomonta¿y, a w tekstowej –
u¿ywaj¹cym specyficznej literackiej „Kantorowskiej” ekspresji – zwraca
uwagê na fundamentaln¹ ró¿nicê miêdzy obydwiema koncepcjami:
statusem obiektu w „Dialogu” i w „Krzeœle”. Przedmiot w „Dialogu” to,
pomimo swoich gigantycznych rozmiarów, przedmiot uniewa¿niony,
przedmiot nieobecny, by³y przedmiot; osi¹galna jest wy³¹cznie jego
idea. „Krzes³o” Kantora natomiast zdaje siê nawi¹zywaæ do
surrealistycznej poetyki niezwyk³oœci, dziwnoœci; gra i oddzia³uje swoj¹
przedmiotowoœci¹, swoj¹ histori¹ ‘przedmiotu najni¿szej rangi’.
Do projektu do³¹czona by³a swoista „dokumentacja” legitymizuj¹ca
„Usytuowanie krzes³a” we Wroc³awiu: fotografia z „Wariata i zakonnicy”
ze s³ynn¹ ,skonstruowan¹ z krzese³ „maszyn¹ aneantyzacyjn¹” (1963)
oraz fotografia zaambalowanego krzes³a z Vela Luce w Jugos³awii
(podpisane 1967).
Zarówno jeden, jak i drugi artysta pozbawi³ przedmiot funkcji
u¿ytkowej. Borowski unicestwi³ przedmiot semantycznie, pozwalaj¹c
mu lewitowaæ w znaczeniowej pró¿ni i demistyfikuj¹c jego rolê
w procesie twórczym. Krzes³o Kantora natomiast, przez sw¹
podrzêdnoœæ, nieadekwatnoœæ, instrumentalnoœæ odzyska³o wa¿noœæ
w procesie artystycznym, staj¹c siê porêcznym obiektem manipulacji
i wskazuj¹c na zjawisko rekuperacji przedmiotu w twórczoœci Kantora.
Jak wiadomo, ani projekt Kantora, ani projekt Borowskiego nie zosta³
we Wroc³awiu zrealizowany. Jeszcze zanim dosz³o do wykonania
„Krzes³a” (w zmienionej formie i w innym kontekœcie) pod Oslo (1971),
uderzaj¹ca by³a w postêpowaniu twórczym Kantora potrzeba
jakiejkolwiek konkretyzacji Krzes³a, choæby w formie manifestu
(„Manifest ’70”). Borowski natomiast zgadza siê na usuniêcie
przedmiotu z orbity postêpowania artystycznego. „Krzes³o” Kantora,
gdyby powsta³o, by³oby konceptualn¹ realizacj¹ pe³ni¹c¹ funkcjê
krytyczn¹ wobec oficjalnej ideologii przestrzeni publicznej, interwencj¹
wymierzon¹ w kontekst, w nawyki codziennoœci. Krzes³o Borowskiego,
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nawet gdyby powsta³o, pozosta³oby œladem idei, a jego funkcja
krytyczna polega³aby na uniewa¿nieniu przedmiotu.
Do sytuacji niemo¿liwoœci, a tak¿e zagro¿enia, st³amszenia, jednak
wy³¹cznie ju¿ na poziomie koncepcyjnym, odwo³ywa³ siê w swoich
projektach Jaros³aw Koz³owski.
Jeden z nich by³72 koncepcj¹ wypuk³ego zwierciad³a w kszta³cie ko³a
o œrednicy 20 m, zawieszonego na stalowych linach przymocowanych do
s³upów lekkiej metalowej konstrukcji. Zwierciad³o przeznaczone by³o
do ustawienia w ruchliwym punkcie miasta.
Inny73 – propozycj¹ skonstruowania balonu w kolorze ¿ó³tym
w formie rêkawa-walca o przekroju 1 m, który unosi³by siê na uwiêzi
nad miastem. Dokumentacja koncepcji zawiera tylko prosty projekt
balonowego rêkawa oraz fotografie ró¿nych fragmentów Wroc³awia,
potencjalnych miejsc, gdzie balon mo¿na by umieœciæ.
Obydwa projekty kreowa³y potencjaln¹ sytuacjê wtargniêcia
w przestrzeñ miasta; budowa³y poczucie zagro¿enia, st³amszenia.
Niemo¿liwe, a zarazem nieuzasadnione wzglêdami dekoracyjnymi
czy utylitarnymi koncepcje wymyka³y siê oficjalnej ideologii
Sympozjum, podwa¿a³y fasadow¹ atmosferê rocznicowej radoœci.
Wielkie, unosz¹ce siê nad miastem, ¿ó³te cielsko balonu – absurdalne
i przera¿aj¹ce; oko zwierciad³a zawieszone w ruchliwym miejscu
miasta – niewype³niaj¹ce, lecz zamykaj¹ce i zacieœniaj¹ce przestrzeñ
– by³y projektami postuluj¹cymi sytuacjê osaczenia w przestrzeni
publicznej, wywo³uj¹cymi poczucie niepokoju i niepewnoœci. O ile
projekt Kantora w jakimœ sensie odwo³ywa³ siê do surrealistycznej
kategorii „niezwyk³oœci”, d’étrangeté – wytr¹caj¹cej z percepcyjnych
przyzwyczajeñ sytuacji zadziwienia, a krzes³o by³o przedmiotem
o charakterze halucynacyjnym – o tyle projekt balonowego rêkawa
i gigantycznego zwierciad³a Koz³owskiego mo¿na by okreœliæ jako
„metonimie zagro¿enia”. By³y interwencj¹ konstruuj¹c¹ sytuacje
dyskomfortu, ujawniaj¹c¹ ponury charakter publicznej przestrzeni
w totalitarnej „nierzeczywistoœci”.
Kolejny projekt Koz³owskiego – „Ekspedycja” – odnosi³ siê sytuacji
niemo¿liwoœci budowanej przez czynnoœci obsesyjne, kompulsywne:
[...] „Ekspedycjê” mo¿na rozpocz¹æ w ka¿dej chwili, równolegle i nie
pojedynczo lub zbiorowo, mo¿na j¹ w ka¿dej chwili przerwaæ
i w ka¿dej chwili podj¹æ na nowo, mo¿na kontynuowaæ. Zadaniem
zasadniczym „Ekspedycji” jest czynnoœæ KREŒLENIA.
KREŒLENIE odbywa siê w dowolnym kierunku i nie jest
ograniczone ¿adn¹ ram¹, determinuje je jedynie zindywidualizowany
tor poruszania siê poszczególnych uczestników.
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Narzêdziem kreœlenia jest – zale¿nie od terenu – bia³a kreda lub np.
kij, œladem – kreska ci¹g³a. Fakt stosunkowo ³atwego zamazania b¹dŸ
rozmycia œladu, jego krótkotrwa³oœæ stanowi jedno z za³o¿eñ koncepcji.
W poszczególnych przypadkach istnieje mo¿liwoœæ KREŒLENIA
tylko w sferze mentalnej.
Dokumentacja „Ekspedycji”: poszczególne b¹dŸ zbiorowe prze¿ycia,
doœwiadczenia, myœli, zapisy filmowe itp.74
Natrêtna i wszechogarniaj¹ca czynnoœæ kreœlenia, mo¿liwa do
przeprowadzenia i kontynuacji wszêdzie i zawsze, w swojej totalnoœci
stawa³a siê przyt³aczaj¹ca. Absurdalna, a zarazem bezinteresowna,
groteskowa i groŸna, mo¿liwa by³a do podjêcia zupe³nie prywatnie, jak
równie¿ w sytuacji publicznej. Niemo¿liwoœæ sytuacji kreowanych przez
Koz³owskiego mia³a charakter krytyczny – zarówno czynnoœæ kreœlenia,
balon czy zwierciad³o oprócz potencjalnego zagro¿enia spe³nia³y jakby
rolê Lacanowskiego „realnego obiektu”. Jako „realny obiekt”
ingerowa³y w porz¹dek Symboliczny – strukturyzuj¹cy postrzeganie
rzeczywistoœci. Mia³y rangê przyczyny, która, jak zauwa¿a •i•ek, […]
sama w sobie nie istnieje, która zawieszona jest jedynie w serii skutków,
zawsze zniekszta³cona, przemieszczona. Jeœli Realne jest tym,
co niemo¿liwe, to w³aœnie ta jego niemo¿liwoœæ musi zostaæ uchwycona
za poœrednictwem jego skutków75 . „Niemo¿liwe” budowane przez
Koz³owskiego przypomina sytuacjê ze s³ynnego snu ojca œni¹cego nad
trumn¹ swego zmar³ego po d³ugiej chorobie dziecka, gdy ukazuje mu
siê dziecko z wymówk¹: „ojcze, czy nie widzisz, ¿e p³onê?”76 .
Jak twierdzi Lacan, ojciec budzi siê nie dlatego, ¿e zewnêtrzne
pobudzenie staje siê zbyt silne. Wymyœla swój sen, którym odsuwa go
od powrotu od rzeczywistoœci. Jednak to, co wydarza siê w jego œnie –
[…] rzeczywistoœæ wymówki [...] implikuj¹ca zasadnicz¹ winê ojca – jest
bardziej przera¿aj¹ca ni¿ tak zwana rzeczywistoœæ jako taka.
I to w³aœnie ona sprawia, ze ojciec siê budzi, aby unikn¹æ Realnego
swego pragnienia, które dochodzi do g³osu w przera¿aj¹cym marzeniu
sennym. Ucieka w tak zwan¹ rzeczywistoœæ, aby kontynuowaæ swój sen,
aby zachowaæ sw¹ œlepotê, aby unikn¹æ obudzenia siê do Realnego
swego pragnienia77 .
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w swoich niemo¿liwych projektach, buduj¹c
sytuacje jakby oniryczne, Koz³owski wskazywa³ na „rzeczywistoœæ” jako
na pewn¹ konstrukcjê, pozwalaj¹c¹ maskowaæ spo³eczne/ideologiczne
Realne. Jak twierdzi •i•ek, Realne jest aktem, który nie ma miejsca
w rzeczywistoœci, ale który mimo to musi byæ póŸniej za³o¿ony,
co umo¿liwia zdanie sobie sprawy z obecnego stanu rzeczy78 . Jest
œwiadomoœci¹ wyboru, który zosta³ ju¿ dany. Koz³owski w swoich
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niemo¿liwych projektach odwo³ywa³ siê w ten sposób do istniej¹cego
stanu rzeczy: wyboru, który ju¿ siê dokona³, kwitn¹cego pozoru.
Projekty Jerzego Roso³owicza mog³y równie¿ byæ percypowane
jedynie na poziomie koncepcyjnym. Roso³owicz podczas dyskusji
6 lutego po raz pierwszy wyg³osi³ swoj¹ koncepcjê ‘dzia³ania
neutralnego’79 – „antyidei” powstaj¹cej wobec sytuacji, gdy „wszystkie
dzia³ania celowe zawodz¹”, a ich efektem jest wy³aniaj¹ca siê mo¿liwoœæ
„samozag³ady cz³owieka jako gatunku”. Skutkiem ‘dzia³ania
neutralnego’ mia³by byæ wartoœci ca³kowicie nieprzydatne, niepe³ni¹ce
¿adnej funkcji utylitarnej, „o funkcji bezwzglêdnej”. Owe wartoœci
bliskie s¹ wartoœciom tworzonym przez naturê, które dopiero
w kontakcie z ludzkim systemem wartoœci zostaj¹ podporz¹dkowane
cz³owiekowi, zaczynaj¹ mu s³u¿yæ i nabieraj¹ funkcji wzglêdnej.
Œwiadome ‘dzia³ania neutralne’, które stanowi¹ przeciwieñstwo,
a zarazem dope³nienie dzia³ania celowego, zbli¿aj¹ cz³owieka do natury,
powoduj¹, ¿e mo¿e siê z ni¹ uto¿samiæ, asymilowaæ jej wartoœci.
‘Dzia³anie neutralne’, które samo w sobie jest bezwartoœciowe, posiada
jednak ogromny potencja³: energiê zdoln¹ zjednoczyæ najbardziej
twórcz¹ czêœæ ludzkoœci. Istniej¹ trzy rodzaje œwiadomego ‘dzia³ania
neutralnego’: sama œwiadomoœæ ‘dzia³ania neutralnego’, bêd¹ca ju¿
dzia³aniem neutralnym; ‘dzia³anie neutralne’ wyobra¿eniowe oraz
‘dzia³anie neutralne’ „motoryczne” – akt, czyn. Poczynania bêd¹ce
rezultatem œwiadomego ‘dzia³ania neutralnego’ najczystsz¹ [...] postaæ
otrzymaæ mog¹ w dokonaniach, których istota pozbawiona cech
skojarzeniowo-znaczeniowych i narracyjnych, zawarta jest przede
wszystkim w warstwie logiczno-wizualno-zmys³owej – twierdzi³
Roso³owicz. Jednoczeœnie podkreœla³, ¿e w dzia³aniu neutralnym nie sam
wynik, ale przede wszystkim proces ma znaczenie pierwszorzêdne; ma on
„³agodziæ brutalne spiêcia miêdzyludzkie, celem zgodniejszego wspó³¿ycia
jednostek i spo³eczeñstwa.”„Antyidea” nie by³a konstruowana na zasadzie
negacji; niczego nie przekreœla³a, ale jedynie uzupe³nia³a: […] dzia³anie
pe³ne cz³owieka to maksymalnie efektywne œwiadome dzia³anie celowe
jednostki w jej pracy zawodowej i spo³ecznej + œwiadomoœæ sprzecznoœci
celowych dzia³añ ludzkich i konfliktów, jakie powstaj¹ na tym tle +
uznanie antyidei i stosowanie œwiadomego dzia³ania neutralnego”.
Twórczoœæ – jedno z pól ‘dzia³ania neutralnego’, jest wynikiem dzia³alnoœci
cz³owieka i natury. Natury nie tylko w swej nieska¿onej postaci,
np. ¿ywio³ów, ale pojmowanej równie¿ jako organizm miasta, a tak¿e
organizm spo³ecznoœci ludzkiej. Twórc¹, a jednoczeœnie tworzywem w tym
przypadku jest zarówno cz³owiek, jak i natura.
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Ucieleœnieniem dzia³ania neutralnego mia³yby byæ ‘neutrdromy’:
obiekty nieskoñczenie funkcjonalne, miejsca dostosowane do
wykonywania czynnoœci neutralnych, które w intencji swoich twórców
stanowi³yby „wyzwolon¹ realizacjê wizji formy o funkcji bezwzglêdnej”.
Zgodnie z tekstem „O dzia³aniu neutralnym” adresatem ‘neutrdromów’
by³by nie cz³owiek-konsument, ale cz³owiek twórczy. ‘Neutrdromy’
mia³yby poprzez proces swojego powstawania, jako efekt po³¹czonych si³
specjalistów z ró¿nych dziedzin nauki i sztuki, jak równie¿ poprzez swoje
funkcjonowanie, budziæ w ludziach kreatywnoœæ80 . Na wystawie projektów
w Muzeum Architektury Roso³owicz zaprezentowa³ projekt „Neutrdromu”
z 1967 r. oraz projekt „Neutronikonu podró¿nego” (1970 r.).
Projekt „Neutrdromu” – wizualny ekwiwalent ‘dzia³ania neutralnego’
– przewidywa³ ustawienie odwróconego sto¿ka (element statyczny,
wysokoœci 100 m) oraz kuli (element ruchomy, o œrednicy 35 m) w polu
o wymiarach 500 x 500 m. Gigantyzm rozmiarów proponowanych przez
Roso³owicza obiektów oraz stopieñ skomplikowania ca³ego projektu
czyni³y „Neutrdrom” realizacj¹ spe³niaj¹c¹ siê wy³¹cznie w fazie
koncepcyjnej. Wykonanie zarówno sto¿ka, jak i kuli wymaga³o
kooperacji, po³¹czenia wysi³ków sztuki i nauki: elektroników,
konstruktorów i architektów, fizyków i fizjologów, psychologów,
matematyków i cybernetyków. W ich po³¹czonych wysi³kach dzia³anie
neutralne mia³o znaleŸæ spe³nienie. Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e
dla Roso³owicza sto¿ek symbolizowa³ naukê, zaœ obracaj¹ca siê kula –
sztukê. ‘Dzia³anie neutralne’ mo¿liwe by³o równie¿ do przeprowadzenia
dziêki dzia³aniu tych dwóch obiektów: […] wchodzenie do szczytu
sto¿ka [...] jazda wind¹ do podstawy, która jest na górze. Wchodzimy do
jasno i równomiernie oœwietlonej mlecznym, rozproszonym œwiat³em
szufladki windy wolnobie¿nej i jedziemy na górê. W miarê wznoszenia siê
mrok gêstnieje – a¿ do absolutnej czerni. Winda zawozi nas do miejsca,
z którego wchodzimy do punktu zerowego krêgu, tzn. do centrum
podstawy odwróconego sto¿ka. ZnaleŸliœmy siê nagle w miejscu niskim,
jasno oœwietlonym równomiernym, mlecznym œwiat³em i s³ychaæ wysoki,
wibruj¹cy, niezbyt g³oœny dŸwiêk. Z centrum idziemy po pochylni prosto
ku brzegom krêgu. W miarê posuwania siê pu³ap siê podnosi, dŸwiêk
opada i zanika, mrok gêstnieje, a¿ do absolutnej czerni. Nastêpuje
najistotniejszy moment WYJŒCIA z krêgu i zawiœniêcia w przestrzeni81 .
„Neutrdrom” by³ czymœ w rodzaju doœwiadczenia totalnego,
doœwiadczenia synkretycznego. Jego idea daleka by³a jednak od
Gesamtkunstwerk: nie polega³a na integracji dyscyplin artystycznych,
ale na po³¹czeniu ró¿nych pól ludzkiej kreatywnoœci. Dzia³anie
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„Neutrdromu” nie wype³nia³o siê jednak w realizacji – ta z za³o¿enia by³a
niemo¿liwa. W swej koncepcji „Neutrdromu”, pos³uguj¹c siê specyficzn¹
poetyk¹, Roso³owicz budowa³ rodzaj pola wyobra¿eniowego, w którym
‘dzia³anie neutralne’ by³oby mo¿liwe. Projekt Roso³owicza nie
zapoœrednicza³ koncepcji, ale sam w sobie by³ pewn¹ koncepcj¹.
Na pierwszy rzut oka wygl¹da³ jak standardowy techniczny projekt: wraz
z opisami i rysunkami. Jednak zintegrowany z rysunkami elementów
„Neutrdromu” tekst zaskakiwa³ swoj¹ poetyk¹: nie by³ opisem, ale czymœ
w rodzaju opowiadania na temat Neutrdromu. Warstwa wizualna zosta³a
nie tyle zanegowana, co raczej uzupe³niona przez warstwê tekstow¹82.
„Neutronikon podró¿ny” – „podró¿uj¹cy obraz neutralny”, d³ugi na
4 m i wysoki na 2 m – mia³by byæ romboidaln¹ form¹, zbudowan¹ ze stali
chromowanej i rytmicznie zaaran¿owanych soczewek, poruszaj¹c¹ siê na
stalowym podwoziu, na czterech ko³ach. Obudowa pojazdu,
zintegrowana z wygl¹dem obrazu, wyposa¿ona by³aby we wszystkie
niezbêdne urz¹dzenia, tak by pojazd móg³ poruszaæ siê po ulicy, jak
równie¿ parkowaæ. Idea tego pojazdu, wcielaj¹cego za³o¿enia
‘neutronikonów’ tworzonych od 1969 r., by³a w pewnym sensie ¿artem
artysty z w³asnych koncepcji. W ‘neutronikonach’, zbudowanych
z umocowanych na szklanym pod³o¿u soczewek, mo¿liwych do ogl¹dania
z obu stron, artysta krytycznie odnosi³ siê do kategorii mimesis, jak
równie¿ problematyzowa³ zagadnienie reprezentacji. ‘Neutronikony’ nie
obrazowa³y rzeczywistoœci, ale by³y czymœ w rodzaju „porêcznych
narzêdzi” przeznaczonych dla oka, umo¿liwiaj¹cych intensywniejsz¹
percepcjê rzeczywistoœci. Mo¿liwe do zawieszenia wszêdzie, nie
reprezentowa³y, ale zapoœrednicza³y obraz rzeczywistoœci – powiêkszaj¹c
go i przybli¿aj¹c. Tak jak w przypadku innych ‘neutronikonów’,
w „Neutronikonie podró¿nym” kreacja artystyczna by³a wynikiem
wspó³dzia³ania cz³owieka – zarówno artysty, jak i odbiorcy – oraz natury.
Projekt ‘neutronikonu’ jako instrumentu „podró¿nego” ¿artobliwie
zwraca³ uwagê na „przenoœny” charakter ‘neutronikonów’, które same
w sobie nie by³y obrazem ani artystycznym obiektem, ale jedynie
umo¿liwia³y percepcjê rzeczywistoœci. Obraz widoczny poprzez
‘neutronikon’ nie mia³ autora, czy te¿ raczej mia³ wielu zmieniaj¹cych siê
autorów i mo¿liwy by³ do uzyskania wszêdzie i zawsze. Twórczoœæ w tym
wypadku nie by³a zatem pojmowana jako wytwarzanie, ale raczej
efemeryczne rejestrowanie rzeczywistoœci.
Tekst Roso³owicza „O dzia³aniu neutralnym”, a tak¿e ucieleœniaj¹ce
zawarte w nim za³o¿enia projekty „Neutronikonu podró¿nego” oraz
„Neutrdromu”, zaprezentowane na Sympozjum Wroc³aw ’70, by³y
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koncepcjami oryginalnymi i osobnymi, nie tylko na gruncie polskim.
Postulowane przez Roso³owicza dzia³anie neutralne by³o zatem
to¿same z przyjêciem okreœlonej postawy ¿yciowej, by³o œwiadomoœci¹
ideologicznych i ideowych pu³apek. Bêd¹c koncepcj¹ a priori
aideologiczn¹ poprzez swoje g³êbokie zaanga¿owanie w kontekst
zewnêtrzny, zyskuje wymiar twierdzenia krytycznego wobec wszelkich
ideologii.
Antyidea, ‘dzia³anie neutralne’, przekracza konwencjonalne granice
twórczoœci artystycznej, sztuki. Przekracza równie¿ granice miêdzy
sztuk¹, nauk¹, informacj¹ i nowoczesnymi mediami. Sztuka, twórczoœæ
wed³ug Roso³owicza nie jest wyizolowanym, autonomicznym polem
ludzkiej dzia³alnoœci. Jest elementem ¿ycia spo³ecznego i politycznego,
który przez zak³adan¹ przez Roso³owicza bezinteresownoœæ mo¿e
wp³ywaæ i pozytywnie rozwi¹zywaæ cywilizacyjne zagro¿enia.
W kontekœcie technologicznej euforii koncepcja Roso³owicza jest
wyj¹tkowa w swym krytycznym podejœciu wobec cywilizacyjnego skoku.
Wykazuje ambiwalencjê pojêæ postêpu i rozwoju, wskazuje na
destruktywne dzia³anie tych procesów. Koncepcja dzia³ania
neutralnego to równie¿ krytyka hase³ awangardowych,
konstruktywistycznych, g³osz¹cych potrzebê kontrolowania
i opanowania natury przez osi¹gniêcia naukowe i techniczne.
Roso³owicz natomiast postuluje empatiê: zarówno wobec Natury, jak
i Kultury, znosi awangardowy konflikt miêdzy Natur¹ a Kultur¹.
Z drugiej strony, jak zauwa¿a Stefan Morawski83 , Roso³owicz,
przeciwnie ni¿ inni artyœci awangardowi, na pewno nie popar³by tezy
g³osz¹cej wy¿szoœæ sztuki nad ¿yciem. Sztuka w koncepcji Roso³owicza
pe³ni raczej rolê instrumentaln¹ w walce z zagro¿eniami niesionymi
przez egzystencjê i historiê. Artysta tworzy zatem program, w którym
wszyscy moglibyœmy uczestniczyæ, program stymuluj¹cy œwiadomoœæ
innych. Do kogo wiêc adresuje swoje dzie³a, jeœli nie do ideologów
i polityków? stawia pytanie Morawski. Ani Roso³owicz, ani jego
projekty i koncepcje nie udzielaj¹ na to pytanie odpowiedzi wprost.
Mo¿na jedynie dopowiedzieæ, ¿e du¿o wa¿niejsze dla Roso³owicza by³o
raczej stawianie pytañ ni¿ poszukiwanie odpowiedzi, wskazywanie na
globalne zagro¿enia, uœwiadamianie zbli¿aj¹cej siê katastrofy
i sugerowanie kierunku wyjœcia z sytuacji kryzysu.
Projekt Anastazego Wiœniewskiego, zatytu³owany „Centrum Sztuki
(Prêgierz)”, przeœmiewczo traktowa³ zarówno ca³¹ sytuacjê
Sympozjum, jak i zg³oszone projekty, ironicznie podsumowuj¹c
dorobek imprezy. Wiœniewski przewidywa³ ustawienie Centrum Sztuki –
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prêgierza na placu przed wroc³awskim Ratuszem. Choæ w warstwie
tekstowej projektu nie ma na ten temat ani s³owa, zarówno makieta
zaprezentowana w Muzeum Architektury, jak i rysunki nie pozostawia³y
w¹tpliwoœci – prêgierz mia³ przyj¹æ formê fallusa. W krótkich tekstach,
które nalepione by³y na plansze projektu, autor zleca³ wykonanie
ró¿nych czynnoœci artystom i krytykom obecnym na sympozjum:
1. Projekt jest wynikiem has³a: „Precz z plagiatem”, czyli jedynym
wyjœciem, by nie pope³niæ plagiatu jest zlecenie. 2. Zlecenie dla
wszystkich twórców – zrobiæ widowisko dla krytyków. [...]
4. Zlecenie dla Roso³owicza – byæ neutralnym na zlecenie.
5. Zlecenie dla W³. Borowskiego – przykryæ to, co ju¿ zrobione (ochrona
przed deszczem). [...] 9. Zlecenie dla Kantora – przejœæ po zleceniu
Marczyñskiego (zapadnia) [– przyp. aut.] i namówiæ na to wroc³awian.
[...] 13. „Centrum przeznaczone dla Szko³y Wroc³awskiej” – zlecenie dla
Gepperta – wyznaczyæ kto bêdzie wisia³ pierwszy. 19. Zlecenie dla ...
dokrêciæ œrubê84 .
Prêgierz-fallus ujawnia³ absurdalnoœæ przedsiêwziêcia organizatorów
Sympozjum, którzy „w ciemno”, nie znaj¹c jeszcze artystycznych
projektów, przydzielali artystom lokalizacje, licz¹c na to, ¿e projekty
bêd¹ pe³niæ funkcjê dekoracyjn¹ wobec architektury lub, ¿e wype³niaæ
bêd¹ puste place i przestrzenie. Zaprojektowany przez Wiœniewskiego
prêgierz-fallus by³ zarazem antypomnikiem, jak i swoist¹ instytucj¹
rozdaj¹c¹ absurdalne zlecenia i polecenia. Ustawienie owej instytucji
w formie fallusa naprzeciwko innej instytucji – Ratusza, ironicznie
odnosi³o siê do wcale nie symbolicznej przestrzeni w³adzy i dominacji.
Powadze miejskiej instytucji, jak i dyskusji prowadzonych na
Sympozjum, zadêciu i skomplikowaniu wielu przedstawionych tam
projektów Wiœniewski przeciwstawia³ „niedojrza³oœæ”, paszkwil, ¿art.
U¿ywaj¹c strategii „wyg³upu”, przedrzeŸnia³, stawia³ krzywe
zwierciad³o, w którym mogli przejrzeæ siê zarówno artyœci bior¹cy
udzia³ w Sympozjum, jak i miejscy urzêdnicy. Projekt prêgierza z góry
skazany by³ na niepowodzenie: zarówno przez swój „brak powagi”, jak
i swoist¹ rubasznoœæ. Od pocz¹tku egzystowa³ w sferze niemo¿liwoœci,
ujawniaj¹c zarówno „zadêcie” jak i pruderiê organizatorów i krytyków:
jedni i drudzy projekt prêgierza pominêli dyskretnym milczeniem,
traktuj¹c wyst¹pienie Wiœniewskiego jako g³upi ¿art.
Poczwórna obecnoœæ Jerzego Ludwiñskiego na Sympozjum Wroc³aw
’70 – jako pomys³odawcy, którego projekt kie³kowa³ ju¿ w koncepcji
ogólnej Muzuem Sztuki Aktualnej; jako cz³onka kolegium krytyków;
jako kuratora zwi¹zanego z Galeri¹ Pod Mon¹ Lis¹; a tak¿e autora
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oficjalnie przyjêtej na Sympozjum koncepcji Centrum Badan
Artystycznych – sk³ania do traktowania go jako jednej
z najwa¿niejszych postaci Sympozjum, której idee wp³ynê³y na jego
przebieg i artystyczny charakter. Wydaje siê równie¿, ¿e problematykê
zwi¹zan¹ z imprez¹ nale¿a³oby zacz¹æ analizowaæ w kontekœcie
projektów i najwa¿niejszych koncepcji krytyka: przede wszystkim
programu oraz profilu Galerii Pod Mon¹ Lis¹, a tak¿e inspirowanego
doœwiadczeniami „mikrogalerii” oraz dialoguj¹cego z za³o¿eniami
Sympozjum tekstu krytyka: „Sztuka w epoce postartystycznej”,
zaprezentowanego w sierpniu 1970 r., a wiêc jeszcze podczas trwania
Sympozjum, na plenerze w Osiekach.
Nic nie wskazuje na to, by Sympozjum mia³o byæ paradygmatyczn¹
manifestacj¹ sztuki konceptualnej. Je¿eli rozpatrywaæ sympozjum pod
k¹tem realizacji artystycznych, to wciela³o ono dla Ludwiñskiego pole
gry ‘sztuki niemo¿liwej’, o której krytyk pisa³ w tekœcie „Sztuka w epoce
postartystycznej”. Sformu³owanie ‘pole gry’ odnoœnie Sympozjum
powraca zreszt¹ czêsto w dyskusjach. Nale¿y je zatem pojmowaæ jako
próbê skonfrontowania ze sob¹ nurtu konstruktywnego
i destruktywnego w sztuce polskiej, stworzenia sytuacji ich zderzenia
i rozproszenia, a zarazem potrzeby przewartoœciowania
dotychczasowych wartoœci i stworzenia nowej definicji sztuki.
W kontekœcie koncepcji Ludwiñskiego proces artystyczny rozgrywaj¹cy
siê na Sympozjum stanowi³ najcenniejsze osi¹gniêcie imprezy,
a jednoczeœnie najwiêkszy wk³ad w badanie sztuki. Stworzenie sytuacji,
w której konfrontuj¹ siê ze sob¹ ró¿norodne postawy i strategie,
wykreowanie przestrzeni pluralistycznego dyskursu artystycznego
mia³o powodowaæ rywalizacjê, krystalizowaæ postawy, wyostrzaæ
postulaty, przyspieszaj¹c ewolucjê poszczególnych osobowoœci
twórczych, a tak¿e tempo badañ nad sztuk¹ – jej kategoriami i regu³ami
funkcjonowania.
Sympozjum mia³o byæ równie¿ pierwszym krokiem w realizacji
Centrum Badañ Artystycznych, mutacji programu Muzeum Sztuki
Aktualnej z 1966 r. – nie tylko dostarczaj¹c projektów do dzia³u
dokumentacji, ale przede wszystkim stwarzaj¹c mo¿liwoœæ
przeprowadzenia akcji, powoduj¹c spotkanie artystów i umo¿liwiaj¹c
im wymianê kontaktów, informacji, dyskusji. Kreowa³o równie¿
niepowtarzaln¹ okazjê popularyzacji propozycji sztuki wspó³czesnej
wœród spo³eczeñstwa: przez wci¹gniêcie widzów w dyskusje
i konfrontacje z projektami artystycznymi tworzy³o sytuacjê aktywnego
wspó³uczestnictwa. Sympozjum by³o koncepcj¹, w któr¹ Ludwiñski

forum 179

dyskurs 3.p65

179

2005-09-19, 21:11

w³o¿y³ ca³y swój wysi³ek organizacyjny i intelektualny. Jak zauwa¿a
Pawe³ Polit, pokazy i wystawy realizowane miêdzy 1967 a 1969 r.
w Galerii Pod Mon¹ Lis¹ przestawa³y siê mieœciæ w granicach
tradycyjnych kategorii artystycznych, choæ nadal mog³y byæ
eksponowane w przestrzeni galeryjnej. Natomiast projekty
zaprezentowane na Sympozjum Wroc³aw ’70 sugerowa³y sytuacjê
maksymalnej otwartoœci85 . Nieskrêpowane jakimikolwiek konwencjami
i przestrzeni¹, nawet przestrzeni¹ urbanistyczn¹, ujawnia³y sferê
niemo¿liwoœci. Niemo¿liwoœci, która nie polega na materialnej
realizacji, ale raczej sugeruje kierunek rozwoju myœli, sygnalizuje
koncepcje. Sympozjum Wroc³aw ’70 mo¿na potraktowaæ jako swoiste
zaanektowanie miasta przez Galeriê Pod Mon¹ Lis¹ oraz realizacjê
„galerii pojêciowej” – nieograniczonej œcianami instytucji, realizuj¹cej
siê w zainicjowanym przez siebie procesie. By³o prób¹ przeniesienia
„pola gry”, które uda³o siê stworzyæ w Galerii Pod Mon¹ Lis¹,
w przestrzeñ Wroc³awia86 ; manifestacj¹ artystyczn¹, która ze swoimi
pytaniami i postulatami wychodzi³a z bezpiecznej niszy galerii
w przestrzeñ spo³eczn¹. Otwartym projektem, który jako przestrzeñ
dyskursu anektowa³ strukturê miasta.
*
Podsumowuj¹c osi¹gniêcia Sympozjum, bior¹c pod uwagê jego wymiar
ideologiczny oraz ogólne za³o¿enia regulaminu, zauwa¿yæ mo¿na, ¿e
¿aden z najwa¿niejszych celów narzuconych Sympozjum przez
organizatorów – partyjny i zwi¹zkowy establishment – nie zosta³ przez
artystów wype³niony. W „organizmie miejskim Wroc³awia” nie powsta³y
„wybitne dzie³a sztuki”, nie stworzono „nowej struktury przestrzennourbanistycznej miasta”. Pod wzglêdem materialnych œladów, dokonañ
oraz dzie³ artystycznych godnych XXV-lecia Powrotu Ziem Pó³nocnych
i Zachodnich do Macierzy, Sympozjum by³o raczej skandalem;
zgromadzeni tam artyœci nie pozostawili ani pomników, ani form
przestrzennych w „trwa³ych materia³ach”, ale projekty, makiety, opisy,
które mog³y byæ równie dobrze odebrane przez w³adzê jako
niebezpieczny ¿art z za³o¿eñ Sympozjum i odbywaj¹cej siê rocznicy.
Projekty zaproponowane na Sympozjum, z wyj¹tkiem tzw. zespo³u
Mariana Bogusza, w wiêkszoœci wypadków stawia³y sobie za cel raczej
aneksjê, zdominowanie czy te¿ rozsadzenie „ramy architektonicznej”
miasta; idea integracji sztuk natomiast wielokrotnie poddawana by³a
krytyce. Mo¿na zaryzykowac stwierdzenie, ¿e od 9 maja 1970 r. – daty
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wykonania efemerycznej „Kompozycji œwietlnej – nieograniczonej”
Henryka Sta¿ewskiego, a jednoczeœnie otwieraj¹cej realizacjê kolejnych
propozycji, organizatorzy Sympozjum, którzy wziêli na siebie ciê¿ar
wykonania zaproponowanych projektów artystycznych, przyjêli
strategiê „wyciszania”. Nigdy nie odby³o siê oficjalne zakoñczenie czy
chocia¿by podsumowanie imprezy. W 1971 r. zamkniêta zosta³a
partycypuj¹ca w Sympozjum Galeria Pod Mon¹ Lis¹. Zal¹¿ek CBA –
Oœrodek Dokumentacji Artystycznej – jedyny materialny œlad
Sympozjum, istnia³ tylko rok, zamkniêty zosta³ w 1973 r. Jerzy
Ludwiñski, pozbawiony mo¿liwoœci jakiegokolwiek zatrudnienia, musia³
wyjechaæ z Wroc³awia; makiety, projekty, plany i diagramy ofiarowane
przez twórców Muzeum Architektury – uleg³y zniszczeniu lub
rozproszeniu, zaœ obiecana publikacja ukaza³a siê dopiero 13 lat
póŸniej.
Jak wiadomo, oficjalnie Sympozjum Wroc³aw ’70 zwi¹zane by³o
z obchodami XXV-lecia tzw. „Powrotu Ziem Zachodnich i Pó³nocnych do
Macierzy”, które we Wroc³awiu mia³y swoje centrum. Sytuacja ta
odzwierciedla jeden z paradoksów funkcjonowania œrodowisk
artystycznych w PRL: je¿eli artyœci chcieli namówiæ w³adze na tego
rodzaju imprezy, mogli u¿ywaæ tylko argumentów politycznych.
Nie wydaje siê jednak, by w przypadku Sympozjum Wroc³aw ’70 mo¿na
by³o mówiæ o tym, by tego rodzaju „umowa spo³eczna”, jak chce Piotr
Piotrowski, funkcjonowa³a sprawnie i „wszyscy byli zadowoleni”87 .
Wydaje siê raczej, ¿e korzystanie z argumentów politycznych by³o w tym
przypadku œwiadom¹ gr¹ kartami jedynego obowi¹zuj¹cego scenariusza.
Artyœci i krytycy œwiadomi byli paradoksalnoœci ca³ej sytuacji i usi³owali
poddaæ j¹ krytyce. Janusz Bogucki komentowa³ sytuacjê w sposób
nastêpuj¹cy: [...] trudno sobie nie uprzytomniæ, ¿e jest to jeszcze jedna
impreza dziej¹ca siê w kraju, którego polityka kulturalna najczêœciej
opiera siê na imprezach rocznicowych. Wydaje mi siê, ze jest to du¿a
s³aboœæ rytmu naszego ¿ycia kulturalnego. Ka¿dy dzia³acz kulturalny,
ka¿dy artysta, który o coœ tam wojuje na obszarze spo³ecznym, mo¿e to
robiæ tylko w wypadku jakiegoœ œwiêta i ¿e trzeba do jakiegoœ œwiêta siê
dowi¹zaæ88 . Argument polityczny nie by³ przyczyn¹ sympozjum, lecz
jedyn¹ mo¿liw¹ „przykrywk¹” dla jego przeprowadzenia. Sympozjum
Wroc³aw ‘70 w ¿aden sposób nie zrealizowa³o celów i oczekiwañ, jakie
z imprez¹ wi¹za³ partyjny establishment. Wprost przeciwnie – obna¿y³o
fasadowoœæ i p³aski rytua³ wszelkich oficjalnych przedsiêziêæ.
Pierwszym etapem Sympozjum by³y dyskusje prowadzone miêdzy
6 lutego a 18 marca 1970 r. Drugim – otwarta 17 marca wystawa
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w Muzeum Architektury. Trzecim – mia³o staæ siê wykonanie projektów,
o której to mo¿liwoœci wroc³awski establishemnt wielokrotnie
zapewnia³ artystów i krytyków. Projekty artystyczne, w 90 % mo¿liwe do
realizacji, wybiera³y realizacyjn¹, koncepcyjn¹ lub ideologiczn¹
„niemo¿liwoœæ” jako model artystycznego postêpowania, atakowa³y
strukturê miasta siatk¹ niemo¿liwoœci, uœwiadamia³y „niemo¿liwoœæ”
czy te¿ mierzy³y w „niemo¿liwoœæ”. Niezale¿nie od intencji autorów,
skazane zosta³y na zamro¿enie w fazie koncepcyjnej. Dopomóg³ w tym
zapewne fakt zobowi¹zania wroc³awskich koordynatorów
i konsultantów projektów oraz zak³adów produkcyjnych do wykonania
projektów w czynie spo³ecznym w zwi¹zku z rocznic¹ XXV-lecia
powrotu Ziem Zachodnich i Pó³nocnych do Macierzy, a tak¿e wysokie
koszty materia³owe wymagane przez niektóre koncepcje. Nie bez
znaczenia okaza³a siê chyba równie¿ swoista agorafobia urzêdników
miejskich – projekty artystów, nawet te mo¿liwe do zrealizowania,
nie wpisywa³y siê w wiêkszoœci przypadków ani w ideologiê miejskiej
przestrzeni publicznej, ani w rocznicowe has³a. Wydaje siê jednak, ¿e
nie bez znaczenia by³o równie¿ niespodziewane przesuniêcie w obrêbie
artystycznych postaw, strategii i jêzyków: od awangardowych do
neoawangardowych – zbyt niepokoj¹cych, zbyt katastroficznych,
by mog³y w dalszym ci¹gu wpisywaæ siê w warunki consensusu miêdzy
w³adz¹ a œrodowiskami awangardowymi, który jeszcze w latach 60. by³
mo¿liwy: fuzji politycznych i ideologicznych przes³anek z artystycznymi
ambicjami tworzenia dzia³añ na wskroœ „nowoczesnych” i jednoczeœnie
autonomicznych89 . Przesuniêcie to nie dokona³o siê jednak na samym
Sympozjum – spotkanie wroc³awskie by³o raczej podsumowaniem
praktyk funkcjonuj¹cych do tej pory na marginesach spotkañ
artystycznych takich jak Biennale w Elbl¹gu w 1965 r. czy „Sztuka
w zmieniaj¹cym siê œwiecie” w Pu³awach w roku 1966. I choæ projekty
konceptualne stanowi³y zaledwie jedn¹ czwart¹ propozycji
zaprezentowanych na Sympozjum, to w³aœnie one, w stopniu do tej
pory niespotykanym, przewartoœciowywa³y awangardowe mity,
wprowadza³y tematy, poetyki i strategie poddaj¹ce krytyce
awangardowy etos i retorykê.
Dyskusje na temat definicji neoawangardy – jako dewaluacji idei
awangardowych, realizacji awangardowych utopii, czy te¿ jako
autonomicznego zbioru praktyk artystycznych przekraczaj¹cych
zarówno has³a awangardy, jak i idee modernizmu – ujawniaj¹ przede
wszystkim ideologiczne stanowiska swych autorów. Jak wskazuje Miško
Suvakoviè90 historyczna awangarda rozumiana jest zazwyczaj jako
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zwiastun modernizmu; natomiast neoawangardê umiejscawia siê na
peryferiach artystycznych ruchów i tendencji wi¹zanych
z modernizmem. Modernizm zamyka³ twórczoœæ artystyczn¹ w krêgu
zagadnieñ zwi¹zanych z artystycznym medium i dyskursu
estetycznego. Praktyki neoawangardowe natomiast swoimi formami,
rozwi¹zaniami, ideologicznymi postulatami problematyzuj¹cymi
zagadnienie estetyki, medium, artystycznej postawy i relacji sztuki
wobec rzeczywistoœci zewnêtrznej komplikowa³y i przekracza³y ten
kusz¹cy sw¹ prostot¹ obraz. Neoawangarda w pewnym sensie
realizowa³a etos awangardy, jak i dekonstruowa³a awangardowe mity:
„nowoœci”, „nowoczesnoœci”, buntu, oryginalnoœci, rewolucyjnoœci91 .
W praktykach artystów neoawangardowych awangardowy optymizm
zast¹pi³a jednak ironia; odrzucona zosta³a wiara w linearny postêp,
laboratoryjne analizy wizualnych form zast¹pi³a krytyka dzie³a sztuki
jako wytworu stosunków spo³ecznych.
Sympozjum Wroc³aw ’70 nie by³o ani „ostatnim zjazdem awangardy”
jak by chcia³ Z. Makarewicz, ani manifestacj¹ konceptualizmu. Jednak
projekty konceptualne, a tak¿e obecny w dyskusjach w¹tek rozwijaj¹cej
siê ‘sztuki niemo¿liwej’ czy konceptualnej, nada³y ton i zasadniczo
wp³ynê³y na krytyczny wydŸwiêk Sympozjum. Krytyka wiary w linearny
postêp; katastrofizm; krytyka wizualnoœci; akcentowanie roli nie
przedmiotu, ale procesu w twórczym postêpowaniu – obecne
w konceptualnych projektach, zdradza³y postawê ich autorów: z gruntu
ró¿n¹ od tej manifestowanej na spotkaniach artystycznych w latach 60.
Postawa ta – krytyczna wobec ideologii i awangardowych utopii,
postuluj¹ca artystyczn¹ interwencjê nie tyle w fizyczn¹, co przede
wszystkim w psychiczn¹ sferê miejskiej struktury, operuj¹ca figurami
zagro¿enia, zaw³aszczenia, niemo¿liwoœci – ucieleœnia³a nie „nowoœæ”
i bunt, ale sytuacjê przewartoœciowania kategorii i pojêæ, w obrêbie
których artyœci i krytycy do tej pory siê poruszali.
Awangardowe atrybuty nowoczesnoœci, takie jak nauka i technika,
a tak¿e przekonanie o to¿samoœci poszukiwañ artystycznych
z przemianami cywilizacyjnymi wesz³y do imaginarium artystów, którzy
swoje odwo³uj¹ce siê do „niemo¿liwego” projekty prezentowali
w Muzeum Architektury w marcu 1970 r. Autorzy projektów wskazywali
jednak przede wszystkim na ciemne strony „cywilizacyjnego skoku”,
poddawali krytyce awangardow¹ antyhumanistyczn¹ wizjê cz³owieka,
jak równie¿ awangardowe utopie. W ich realizacjach sformu³owane
zosta³y pytania: o kwestiê indywidualnej odpowiedzialnoœci
artystycznej wypowiedzi wobec czasu, w którym powstaje; o postawê

forum 183

dyskurs 3.p65

183

2005-09-19, 21:11

wyznaczan¹ równie¿ przez wybór jêzyka i strategii; o zale¿noœæ estetyki
i etyki. Pytania te – o jêzyk, o postawê, o indywidualn¹ etykê –
wyznaczy³y problemy koncentruj¹ce uwagê artystów
neoawangardowych w latach 70., odró¿niaj¹c ich propozycje od zalewu
twórczoœci, której jedynym paradygmatem sta³a siê „nowoœæ”, a któr¹
Wies³aw Borowski kilka lat póŸnej okreœli³ mianem „pseudoawangardy”.


Luiza Nader
Fine Arts Symposium Wroc³aw ’70: the space of ’impossible’.
Fine Arts Symposium Wroc³aw ‘70 is acknowledged as a symbolic
manifestation of conceptual art in Poland. It also remains one of the
most undiscovered and mythologized artistic events in Polish art
history after 1945. This article is an attempt to answer questions:
whether indeed the Wroc³aw Symposium was a significant artistic
meeting? What was specific about it? What impact did the presented
conceptual proposals actually have? Did the outcome of the
Symposium meet the expectations of the official organizers?
The author offers an analysis of the presented conceptual proposals
and views the artistic events of the Symposium in the context of the
accompanying passionate discussions held between February
6 and March 18, 1970 during the Symposium.
The stated thesis is that the projects have not been realized not only
due to the inertia of local functionaries and infrastructure, but also due
to the shift in artistic language. Language which did not conform with
the official ideology of space, but criticized the avant-garde myths and
modernist categories destructing eventually the homogenous image
of Polish avant-garde.

1

Zob. B. Kowalska, Polska awangarda malarska, Warszawa 1975.
A. Wojciechowski, M³ode malarstwo polskie, Warszawa – Wroc³aw – Kraków – Gdañsk 1975,
s. 137.
3
A. Kepiñska, Nowa sztuka – sztuka polska w latach 1945- 1978, Warszawa 1981, s. 201.
4
Por. P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronê historii sztuki polskiej po 1945 roku,
s. 161. Autor zreszt¹ b³êdnie u¿ywa terminów: sztuka konceptualna, sztuka niemo¿liwa
i sztuka pojêciowa. Oznacza³y one co prawda nachodz¹ce na siebie, ale jednak
autonomiczne zjawiska, które wyjaœnia i rozgranicza J. Ludwiñski w tekœcie Sztuka w poce
postartystycznej, „Odra” 1971 nr 4. Por. J. Ludwiñski, Sztuka w epoce postartystycznej,
[w:] Epoka B³êkitu, Kraków 2003, s. 156-167.
5
Por. J Ludwiñski, Muzeum Sztuki Aktualnej (koncepcja ogólna), [w:] Sympozjum
2
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plastyczne Wroc³aw ’70, red. D. Dziedzic, Z. Makarewicz, Wroc³aw 1983, s. 156-159.
Przestrzeñ – Ruch – Œwiat³o, kat., Muzeum Sztuki Aktualnej, grudzieñ 1967 – styczeñ 1968.
7
Por. Z. Makarewicz, Ostatni zjazd awangardy, [w:] Sympozjum..., op.cit., s. 29.
8
Sympozjum plastyczne Wroc³aw ’70, op.cit.
9
W. Misiak, Sympozjum Plastyczne Wroc³aw ’70 w œwiadomoœci Wroc³awian, mpis.
10
Jedynym wyj¹tkiem jest napisana w 1974 r. praca magisterska E. Saliñskiego Wroc³aw ’70,
napisana pod kierunkiem J. Boguckiego. Praca nie zosta³a opublikowana, pos³u¿y³a jednak
jako Ÿród³o dla publikacji Sympozjum Wroc³aw ’70 pod red. Z. Makarewicza, Wroc³aw 1983.
11
Podajê za Not¹ wydawcy, a tak¿e na podstawie dokumentów dotycz¹cych Sympozjum
zawartych w Sympozjum Wroc³aw ’70, op.cit., s. 5 i 177.
12
„nie by³y to œrodowiska nawzajem od siebie izolowane, w krêgu sympatyków i artystów
Pod Mon¹ Lis¹ mo¿na by³o znaleŸæ aktywistów ZPAP, a w TMW spotykali siê nieraz jedni
i drudzy (Barbara Koz³owska, Zbigniew Makarewicz, Alfons Mazurkiewicz, Jerzy
Ludwiñski, Anna Szpakowska-Kujawska, Andrzej Will, Mieczys³aw Zdanowicz, Jan
Chwa³czyk, Maria Berny)”, Z. Makarewicz, Ostatni zjazd awangardy, op.cit., s. 29.
13
Ibidem, przyp. 5, s. 41.
14
Jerzy Bereœ, Marian Bogusz, Jan Chwa³czyk, Zbigniew D³ubak, Natalia Lach-Lachowicz,
Andrzej Lachowicz, Jerzy Fedorowicz, Stanis³aw Fija³kowski, Wanda Go³kowska, Zbigniew
Gostomski, Oskar Hansen, W³adys³aw Hasior, Zdzis³aw Jurkiewicz, Tadeusz Kantor,
Grzegorz Kowalski, Barbara Koz³owska, Jaros³aw Koz³owski,, Edward Krasiñski, Zbigniew
Makarewicz, Adam Marczyñski, Andrzej Matuszewski, Alfons Mazurkiewicz, Maria
Micha³owska, Ludmi³a Popiel, Jerzy Roso³owicz, Kajetan Sosnowski, Henryk Sta¿ewski,
Adam Styka, Anna Szpakowska-Kujawska, Ryszard Winiarski, Anastazy B. Wiœniewski,
Krystyn Zieliñski, Jan Ziemski.
15
Por. Za³o¿enia ogólne sympozjum, [w:] Sympozjum Wroc³aw ’70, op.cit., s. 176.
16
Ibidem, s. 176.
17
Ibidem. Zobowi¹zanie to zosta³o potwierdzone przez te Nawrockiego podczas obrad 18
marca w Muzuem Architektury.
18
Wed³ug Regulaminu Sympozjum artyœci mieli realizowaæ swoje projekty bezinteresownie.
Realizacje w terenie miasta przechodzi³y na w³asnoœæ miasta. Natomiast makiety i modele
pozostawa³y w³asnoœci¹ autorów. por. Regulamin Sympozjum, pkt.10 i 12, [w:] Sympozjum
Wroc³aw ’70, op.cit., s. 176.
19
Cyt. za Z. Makarewicz, op.cit., s. 29.
20
7 lutego 1970. Stenogram ze spotkania z wiceprzewodnicz¹cym Rady Narodowej m.
Wroc³awia, tow. Gryglaszewskim, s. 5.
21
Ibidem, s. 6.
22
Na podobieñstwo regulaminu Sympozjum Wroc³aw ’70 do regulaminu Biennale w Elbl¹gu
zwróci³ uwagê Wies³aw Borowski podczas dyskusji na Sympozjum w Piwnicy Œwidnickiej,
6 lutego 1970 r., s. 12-14.
23
Por. stenogramy dyskusji, mpis w posiadaniu autorki, a tak¿e terminarz spotkañ w dniach
6, 7, 8 lutego – kopia w Aneksie. Obrady streszcza równie¿ Z. Makarewicz, op.cit., s. 29-31.
24
Wies³aw Borowski:„zg³osi³em pewne w¹tpliwoœci co do regulaminu, nie podwa¿aj¹c zreszt¹
rangi ca³ej tej imprezy i inicjatywy organizatorów. [...] oczywiœcie, uwa¿am, ¿e kontakt
miêdzy architektami a malarzami i rzeŸbiarzami, miêdzy twórcami poszczególnych
dyscyplin jest jak najbardziej potrzebny [...], ale mam w¹tpliwoœci czy kontakt o tak
doraŸnym charakterze mo¿e przynieœæ rzeczywiœcie inne rezultaty ni¿
okazjonalne.[...] Wydaje mi siê, ¿e sprawa tych form przestrzennych jest doœæ
skomplikowana.[...] Chodzi mi o to, ¿e ten regulamin, który tutaj zosta³ tak szczegó³owo
opracowany ma stwierdzenie, ¿e realizacja dzie³ przewidziana jest w technikach trwa³ych.
Jest to w³aœciwie i szans¹ dla twórcy i ograniczeniem.[...] to nie jest takie proste. Bo jeœli
akurat ktoœ bêdzie chcia³ robiæ w technikach nietrwa³ych? S¹ ca³e sfery sztuki, które
6
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operuj¹ w materiale nietrwa³ym. S¹ ca³e zjawiska w sztuce, które operuj¹ destrukcj¹
[...] Jest ca³a dziedzina sztuki efemerycznej [...] A wiêc tu jest [...] zbyt du¿y nacisk
po³o¿ony w tym [...] regulaminie na sprawy [...] techniczno-materia³owe. [...] Mo¿na by
zaryzykowaæ rozszerzenie tej niezwykle cennej inicjatywy wroc³awskiej.[...] mam
[...] zastrze¿enia dotycz¹ce trwa³oœci dzie³a. Wydaje mi siê, ¿e sztuka na obecnym etapie
jest raczej ruchem myœli [...] ni¿ ruchem form. [...] Ten regulamin [...] nie ró¿ni siê
specjalnie od tego, co [...] zrobiono w Elbl¹gu. To by³a pierwsza [...] propozycja
przedstawiona artystom plastykom w sensie technicznym i materia³owym. To by³o
niezwykle cenne [...]. I obojêtne jaki by³ wynik. To by³a impreza eksperymentalna.
Natomiast druga czy trzecia impreza, na przyk³ad w Warszawie na ulicy Kasprzaka [...]
to nie by³a ju¿ [...] eksperymentalna.[...] Musimy sobie uœwiadomiæ, w jakim momencie
jesteœmy, co zrobiono do tej pory i jakie mo¿na znaleŸæ rozwi¹zania [...]” – cyt. za
Stenogram z obrad w Piwnicy Œwidnickiej, 6 lutego 1970, mpis, s. 14.
25
Janusz Bogucki: „odczuwam równie¿, jak moi przedmówcy, pewne obawy wyniesione
z lektury programu i z tej jazdy tym naszym omnibusem. Pokazywano nam mianowicie po
drodze ró¿ne puste œciany, puste skwery, ró¿ne takie miejsca, gdzie siê coœ mo¿e zdarzyæ.
[...] Zastanawiam siê nad realn¹ sytuacj¹. Przecie¿ tu s¹ zaproszeni artyœci bardzo ró¿nego
typu. Na pewno oni nie bêd¹ chcieli dzia³aæ w betonie, w metalu, czy innych materia³ach
trwa³ych, ani te¿ nie maj¹ inklinacji typu konstrukcyjnego”, por. E. Saliñski, op.cit., s. 29.
26
Oskar Hansen: „co niepokoi mnie w regulaminie to jest przede wszystkim niebywale dla
mnie ograniczony czas do realizacji projektów i propozycji artystów. [...] Wydaje mi siê, ¿e
warto o tym pomyœleæ, by realizacja, która oka¿e siê artystycznie interesuj¹ca, mog³a byæ
zaczêta do tego terminu 9 maja 1970 i aby mo¿na j¹ by³o kontynuowaæ nawet dwa i trzy
lata, je¿eli tego wymaga koncepcja rzeczywiœcie warta realizacji” – cyt. za E. Saliñski,
Sympozjum Wroc³aw ’70, op.cit., s. 30.
27
Tadeusz Kantor: „ Ja tutaj czytam, ¿e na dyskusje na naszym Sympozjum jest
przeznaczonych kilka godzin, a potem s¹ ró¿ne œniadania, kolacje, wieczorki itp. Ja nie
jestem za tym, ¿eby tu specjalnie du¿o dyskutowaæ, dlatego, ¿e przywioz³em gotowe
projekty. Zdaje mi siê jednak, ¿e te projekty nie zostan¹ wykonane, bo jak siê zd¹¿y³em
zorientowaæ nie bardzo jest taka mo¿liwoœæ” – cyt. za E. Saliñski, Sympozjum Wroc³aw ’70,
praca magisterska pod kierunkiem Janusza Boguckiego, Toruñ 1974, mpis s. 31.
28
Program Centrum podajê w oryginalnym brzmieniu za stenogramem obrad w Piwnicy
Œwidnickiej, 6 lutego 1970, mpis, s. 14.
29
A. Turowski, W. Borowski, Centrum Poszukiwañ Artystycznych, s. 150. Trzeci¹ osob¹
podpisan¹ pod projektem w powy¿szym wydawnictwie jest W³odzimierz Borowski.
Umieszczenie jego nazwiska pod projektem wynika z b³êdu redaktora publkacji.
W³odzimierz Borowski, który w 1967 r. zosta³ wyrzucony z Galerii Foksal, pozostawa³ z ni¹
w sta³ym konflikcie i z projektem CPA nie mia³ nic wspólnego. B³¹d redaktora wynika
z przeds¹du obecnego w œrodowisku wroc³awskim, ktróre W³odzimierza Borowskiego
uto¿samia³o z krêgiem artystów Galerii Foksal.
30
Ibidem.
31
Ob. Bednarek: „oczywiœcie, dla nas bardzo istotny jest termin 9 maja. Ale gdyby z punktu
widzenia rozwi¹zañ artystycznych [...] mia³y byæ spe³nione wszystkie prace, to termin 9
maja by³by nierealny dla wszystkich prac. To by³by kolosalny wysi³ek wykonawczy. Czêœæ
jest na pewno realna do 9 maja, a czêœæ mo¿e byæ przesuniêta, bo obchody zwi¹zane z 25leciem rozk³adaj¹ siê na ca³y rok. Z tym, ¿e 9 maja jest kulminacyjnym punktem.[...] Chcê
powiedzieæ, ¿e myœmy zrobili wszystko, ¿eby zagwarantowaæ materia³y potrzebne. Z drugiej
strony wiemy, ¿e s¹ ró¿ne trudnoœci i nie wszystko przychodzi g³adko. [...] Jestem
przekonany, ¿e z naszej strony zrobimy wszystko.[...]...z punktu widzenia formalnego
za³atwienia sprawy i dostarczenia materia³ów do tych prac nie spodziewamy siê
specjalnych trudnoœci”, Stenogram ze spotkania z wiceprzewodnicz¹cym Rady Narodowej
m. Wroc³awia, tow. Gryglaszewskim, 7 lutego 1970, s. 12.
32
Kajetan Sosnowski: „Koncepcja zg³oszona przez kol. Turowskiego, czyli zak³adanie szkó³ki
dla eksperymentatorów moim zdaniem jest to urojony pomys³.[...] Ka¿dy artysta musi
eksperymentowaæ we w³asnym zakresie. Jeœli wyasygnowaliœmy ju¿ na to du¿e œrodki i to
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w dodatku z etatami, kadr¹ kierownicz¹, to ju¿ nie bagatela. Tym bardziej, ¿e to
rzeczywiœcie sprzeciwia siê aktualnemu stanowi rzeczy, jakim jest Muzeum Sztuki
Aktualnej. To w³aœnie muzeum powinno prowadziæ te eksperymenty, które jednak ka¿dy
artysta powinien podejmowaæ w³asnym nak³adem si³, w³asnym nak³adem finansowym.
Wydaje mi siê, ¿e to jest jedynie s³uszne stawianie sprawy. I te oklaski, te zachwyty nad
projektem mnie bardzo zdziwi³y. [...] Ta sprawa CPA z etatami mnie przera¿a. Ja ba³bym
siê drugiej akademii. Ja jestem przeciwko akademiom. Akademia kszta³ci profesjonalistów,
a nie twórców” cyt. za E. Saliñski, s. 39 i 44.
33
Por. wypowiedzi m.in. Z. Makarewicza, J. Boguckiego, ibidem, s. 40, 44-45. Janusz Bogucki:
„Ja jestem zwolennikiem powstania tego centrum. W zwi¹zku z tym chcia³bym
przypomnieæ, ¿e poza programem, który tu podczas wczorajszego spotkania
[przedstawiono] istnieje jeszcze program opracowany przez kol. Ludwiñskiego [Muzeum
Sztuki Aktualnej]. Mia³em mo¿noœæ pisaæ o tym. To by³ jeden z najbardziej twórczych
projektów po³¹czenia tradycyjnej koncepcji muzeum z podstawami nowej sztuki. Zasad¹
by³o nie gromadzenie dzie³ sztuki, jak w tradycyjnym muzeum, ale otwarcie pola
dzia³alnoœci dla dzie³ istniej¹cych wspó³czeœnie, dla procesu narastania jakiegoœ
dzie³a.[...] Propozycja zg³oszona przez kol. Turowskiego i jego przyjació³ powinna byæ
doceniona i sprawa MSZA powinna byæ na nowo rozpatrzona przez gospodarzy miasta”.
34
Stenogram obrad wieczornych, 7 lutego 1970, mpis, s. 5.
35
Stenogramy z dyskusji podczas Sympozjum Wroc³aw ’70, 18 marca 1970, Muzeum
Architektury, mpis, s. 33. E. Saliñski podaje w swojej pracy magisterskiej nieco inn¹ wersjê
zapisu wypowiedzi Ludwiñskiego, sugeruj¹c¹, ¿e krytyk bra³ udzia³ równie¿
w opracowywaniu programu CPA.
36
Projekt opisujê na podstawie „wersji sformalizowanej” – tekstu z lutego 1971 r.
opublikowanego w Sympozjum Wroc³aw ’70., red. Z. Makarewicz, Wroc³aw 1983, s. 153-155.
Oprócz drobnych zmian, maj¹cych raczej charakter redaktorski, tekst nie ró¿ni siê
zasadniczo od programu przedstawionego w formie ustnej 18 marca 1970; por. równie¿
fragmenty stenogramów dyskusji zawarte w pracy E. Saliñskiego, op.cit., s. 49-52.
37
J. Ludwiñski, Centrum Badañ Artystycznych, [w:] Sympozjum Wroc³aw ’70, op.cit., s. 153.
38
Ibidem, s. 154.
39
Ibidem, s. 154.
40
Ibidem, s. 154.
41
W. Borowski, A. Turowski, Centrum Poszukiwañ Artystycznych, [w:] Sympozjum Wroc³aw
’70, op.cit. s. 150.
42
J. Bogucki, Od pierwszego spotkania koszaliñskiego do spotkania Wroc³aw ’70,
[w:] Wroc³aw ’70, op.cit., s. 24.
43
Ibidem, s. 21.
44
Stenogram z obrad w Muzeum Architektury, 8 lutego 1970, mpis, s. 10-11.
45
Z. Makarewicz uznaje tê decyzjê za wa¿n¹, bior¹c pod uwagê próbê „przejêcia Sympozjum”
przez dzia³aczy Zarz¹du G³ównego ZPAP. Por. Z. Makarewicz, op.cit., s. 30.
46
Ogó³em na wystawê zg³oszono 57 projektów i modeli, które artyœci przekazali miastu.
47
Z. Jurkiewicz, Pole percepcji, [w:] Sympozjum Wroc³aw’70, red. D. Dziedzic, Z. Makarewicz,
Wroc³aw 1983, s. 93, 94.
48
T. Godfrey, Conceptual Art, London 1998, s. 4.
49
B. Stimson, I am the social: the line of Edward Krasiñski, „Artforum”, November 2003.
50
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