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Neutralne, anonimowe, bezosobowe pasy Daniela Burena znosi³y ró¿nice
miêdzy malarstwem i ready-mades, sztuk¹ i antysztuk¹; podwa¿a³y
wszystkie przypisane sztuce w³asnoœci; mog³y byæ wykonane przez ka¿dego,
poniewa¿ to kto je wykona³ nie mia³o znaczenia1 . Nie by³y niczyj¹ ekspresj¹,
niczego nie komunikowa³y, niczego nie przedstawia³y, niczego nie
symbolizowa³y, a jedynie wskazywa³y – dlatego Buren nazywa³ je
wskazuj¹cymi (indykatywnymi)2. Wskazywa³y na miejsce, w którym
siê pojawia³y, a jednoczeœnie, przez to, ¿e mog³y pojawiæ siê w ró¿nych
miejscach, przekracza³y ograniczenia miejsca – by³y przynale¿ne
i nieprzynale¿ne do miejsca, transformowa³y przestrzeñ, w której
siê znajdowa³y, wywo³uj¹c efekt obcoœci.
Praca artysty jest zawsze umieszczona w jakiejœ przestrzeni spo³ecznej;
je¿eli artysta tego nie widzi, to popada w fa³szywy idealizm i nie rozumie
rzeczywistego funkcjonowania sztuki. Wp³yw instytucji artystycznych na
sztukê jest niedostrzegalny, poniewa¿ ich istnienie wydaje siê nam czymœ
naturalnym, wiêcej nawet – wydaje siê niezbêdne dla samego istnienia
sztuki w spo³eczeñstwie. Bezrefleksyjna akceptacja instytucji artystycznych
oznacza jednak zgodê na sztukê, która jest wytworem muzealnogaleryjnego systemu i dostosowanie w³asnej twórczoœci do wymagañ
i oczekiwañ tego systemu. Buren nie chcia³ burzyæ muzeów ani innych
instytucji artystycznych, przynajmniej po 1969 roku, chcia³ jedynie uczyniæ
przedmiotem debaty ich funkcjonowanie oraz wspieraj¹c¹ je ideologiê.
Pojêcie kontekstu artystycznego jest u Burena bardziej konkretne ni¿
u Kosutha – nie jest to abstrakcyjny, teoretyczny obszar, w którym artyœci
realizuj¹ w³asne intencje artystyczne, lecz konkretne instytucje artystyczne
i stoj¹ca za nimi ideologia. T¹ ideologi¹ jest mieszczañski liberalizm
wykorzystuj¹cy sztukê do stwarzania iluzji wolnoœci. Sztuka konceptualna,
zastêpuj¹c przedmioty pomys³ami, wystawiaj¹c idee zamiast przedmiotów,
jak mia³o to miejsce w Leverkusen, wpisuje siê w instytucjonalnoideologiczny kontekst mieszczañskiej sztuki jako nowy rodzaj awangardy;
awangarda konceptualna3 . Celem nie powinna byæ zatem zamiana
przedmiotów w idee, lecz zmiana metod pracy –interweniowanie
w przestrzenie artystyczne w taki sposób, ¿eby interwencje artysty nie da³y
siê przetworzyæ przez instytucjonalne ramy sztuki w obiekty artystyczne,
co spotka³o ready mades Duchampa. Anonimowe, neutralne, powtarzalne
pasy Burena mia³y byæ przyk³adem takich interwencji; mia³y ujawniaæ
instytucjonalny kontekst w jakim siê znalaz³y, a jednoczeœnie opieraæ siê
przetworzeniu w mieszczañskie dzie³a sztuki.
Instytucjonalny kontekst sztuki sta³ siê tematem prac Hansa Haacke
od Visitators’ Profile (1969) i MOMA Poll (1970). W MOMA Poll,
zaprezentowanej na wystawie Information w Museum of Modern Art
w Nowym Jorku, artysta zada³ widzom pytanie: Czy fakt, ¿e gubernator
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Rockefeller nie zdemaskowa³ polityki prezydenta Nixona w Indochinach
spowoduje, ¿e nie bêdziesz na niego g³osowa³ w listopadowych wyborach?
Widzowie mieli odpowiedzieæ na to pytanie wrzucaj¹c otrzymany przy
wejœciu na wystawê ¿eton do odpowiedniej urny. Prawie 70% (68,7%)
odpowiedzia³o „tak”, chocia¿ w g³osowaniu wziê³o udzia³ zaledwie 12%
widzów. MOMA Poll nie dotyczy³o tylko amerykañskiej polityki
w Indochinach, ale stanowi³o swoisty sprawdzian politycznego klimatu
panuj¹cego w instytucjach artystycznych – gubernator Rockefeller, znany
kolekcjoner sztuki, by³ cz³onkiem zarz¹du nowojorskiego muzeum, jego
brat David przewodnicz¹cym zarz¹du, a rodzina Rockefellerów wspiera³a
finansowo nowojorskie muzeum od powstania tej instytucji w 1929 roku.
W 1971 roku Haacke zrealizowa³ pracê Shapolsky et al. Manhattan Real
Estate Holdings sk³adaj¹c¹ siê z map, tablic informacyjnych i 142 zdjêæ
przedstawiaj¹cych budynki na Manhattanie, którymi spekulowa³a firma
Shapolsky. Opis finansowych transakcji i pos³u¿enie siê prawdziwymi
nazwami firm i ludzi sprawi³o, ¿e Muzeum Guggenheima nie zgodzi³o siê na
wystawienie pracy. Dyrektor Muzeum, Thomas Messner, nazwa³ pracê
„foto-dziennikarstwem” (photojournalism), a artysta otrzyma³ list od w³adz
Muzeum, w którym informowano go, ¿e wypracowana przez Muzeum
polityka „wyklucza aktywne anga¿owanie siê w spo³eczne i polityczne
cele”4 . W reakcji na odmowê wystawienia swojej pracy w Muzeum
Guggenheima, artysta przygotowa³ pracê Solomon R. Guggenheim. Board
of Trustees (1974) – siedem plansz przedstawiaj¹cych cz³onków zarz¹du
Muzeum i ich powi¹zania z ró¿nymi korporacjami, w tym z Kennecott
Copper Corporation, zajmuj¹c¹ siê eksploatacj¹ z³ó¿ miedzi w Chile, której
kopalnie zosta³y znacjonalizowane przez rz¹d Salvadore Allende.
W 1974 roku Haacke przygotowa³ Manet Project dla Wallraf-Richartz
Museum w Kolonii. Znajduj¹cy siê w zbiorach muzeum obraz Maneta –
Pêczek szparagów (1880) – mia³ zostaæ zestawiony z planszami
przedstawiaj¹cymi sylwetki kolejnych w³aœcicieli obrazu. Praca nawi¹zywa³a
do standardowej w historii sztuki procedury œledzenia wêdrówki obrazu,
ale Haacke odwróci³ akcenty i skoncentrowa³ siê bardziej na sylwetkach
w³aœcicieli oraz ich finansowej oraz politycznej aktywnoœci. Muzeum nie
zgodzi³o siê na wystawienie pracy, poniewa¿ ostatnia plansza dotyczy³a
Hermana Absa, przewodnicz¹cego Rady Przyjació³ Muzeum, aktywnie
uczestnicz¹cego w pozyskaniu przez Muzeum obrazu Maneta, który
w czasach Trzeciej Rzeszy by³ doradc¹ Deutsche Bank i pe³ni³ szereg innych
finansowych funkcji. W³adze Muzeum nie chcia³y przypominaæ przesz³oœci
zas³u¿onej dla muzeum osoby, m. in. pobytu w angielskim wiêzieniu
po II wojnie. Projekt Haackego zosta³ ostatecznie zrealizowany w galerii
Paula Maenza z wykorzystaniem reprodukcji obrazu Maneta5 . W 1975 roku
Haacke zrealizowa³ bardzo podobn¹ pracê – Seurat „Les Poseuses” (1888) –
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przedstawiaj¹c kolejnych w³aœcicieli obrazu francuskiego neoimpresjonisty.
Haacke pokaza³ tu, jak sztuka wychodzi z krêgów artystycznych i wkracza
w krêgi businessowe, a wiêc powi¹zania kapita³u kulturowego z kapita³em
finansowym. Obraz Seurata by³ najpierw w³asnoœci¹ przyjació³ artysty,
póŸniej trafi³ do galerzystów (braci Bernheim-Jeune, którzy kupili go w 1909
roku), nastêpnie by³ w posiadaniu krytyków-kolekcjonerów (Alphonse Kann,
Marius de Zayas), a w roku 1922 zosta³ zakupiony przez amerykañskiego
finansistê Johna Quinna (za 5,5 tys. $). Rodzina Quinnów odsprzeda³a obraz
w 1936 roku innemu businessmanowi (za 40 tys. $), a ten sprzeda³ go w 1970
roku na aukcji w Christie miêdzynarodowej spó³ce inwestycyjnej Artemis
S.A.(za ponad 1 mln $)6.
Prace Hansa Haacke by³y przemyœlanymi interwencjami w konkretne
instytucje artystyczne, ukazuj¹cymi ich polityczne i ekonomiczne
powi¹zania. Jeszcze inn¹ strategi¹ pos³ugiwa³ siê Marcel Broodthaers.
Na wystawie Musee d’Art Moderne. Departament des Aigles. Section des
Figures (Der Adler von Oligozaen bis Heute), zorganizowanej
w Düsseldorfie (1972, maj-sierpieñ), Broodthaers zgromadzi³ 266
przedmiotów z przedstawieniami or³a wypo¿yczonych z 47 muzeów
i od osób prywatnych. Zebrane obiekty zosta³y umieszczone w gablotach,
witrynach, rozwieszone na œcianach, ustawione na postumentach, a wiêc
zaprezentowane w quasi-naukowej manierze XIX-wiecznych muzeów.
Koncepcja wystawy – pisa³ Broodthaers – oparta jest na identycznoœci or³a
jako idei i sztuki jako idei7 . Gromadz¹c ró¿ne przedmioty z wizerunkami
or³a, belgijski artysta powo³a³ surrealn¹ przestrzeñ, która sta³a siê parodi¹
muzealnego porz¹dku. Wszystko mo¿e trafiæ do muzeum – grzebieñ,
tradycyjny obraz, maszyna do szycia, parasolka, stó³, wyroby ceramiczne
i porcelanowe, wypchane zwierzêta itd.; wszystko znajdzie w nim swoje
miejsce w odpowiednich sekcjach – wê¿y, robaków, ryb, ptaków
(podzielonych na mniejsze dzia³y), mew, papug, or³ów; wszystko zale¿y
bowiem od naszego zmys³u porz¹dkowania i klasyfikowania. Propozycja
Broodthaersa by³a kpin¹ z muzealnej praktyki, jej ambicji do ogarniêcia
i uporz¹dkowania œwiata, a tak¿e kpin¹ z muzeum jako ostatecznego
przeznaczenia sztuki – celem dzie³a sztuki jest trafiæ do muzeum, w którym
zostanie zachowane dla przysz³ych pokoleñ. Muzea próbuj¹ porz¹dkowaæ
to, co niemo¿liwe do uporz¹dkowania, ale – co wa¿niejsze – próbuj¹
narzuciæ swój dyskursywny porz¹dek praktyce artystycznej.
Podczas Documenta V w Kassel (1972) Broodthaers po raz ostatni
zaprezentowa³ swoje Musee d’Art Moderne. Tym razem by³a to Section
Publicite (sekcja reklamy) – nie przedmioty, lecz zdjêcia, znaki
przedmiotów, zwracaj¹ce uwagê na rosn¹c¹ rolê mediów i reklamy
w wytwarzaniu i odbiorze sztuki.
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Sztuka minimalistyczna, pisze Miwon Kwon, zakwestionowa³a
autonomiê przedmiotu artystycznego, tworz¹c przestrzenne struktury;
sztuka konceptualna podwa¿y³a autonomiê przestrzeni galeryjnej
i muzealnej, ods³aniaj¹c ideologiczne funkcje instytucji artystycznych,
pozornie neutraln¹ ideologiê „white cube” (bia³ego szeœcianu), skutecznie
oddzielaj¹c¹ sztukê od rzeczywistoœci spo³ecznej, klasowej, rasowej,
p³ciowej8 . Daniel Buren zast¹pi³ dzie³a interwencjami w galeryjno-muzealne
przestrzenie; Marcel Broodthaers uczyni³ artystê kustoszem tworz¹cym
w³asne muzea i muzealne kolekcje – pierwsza prezentacja Musee d’Art
Moderne mia³a miejsce w Brukseli w mieszkaniu artysty w 1968 roku
we wrzeœniu9 ; Hans Haacke zacz¹³ ods³aniaæ ludzi ukrytych za decyzjami
podejmowanymi przez instytucje artystyczne. W 1974 roku Michael Asher
usun¹³ œciankê oddzielaj¹ca ekspozycyjn¹ czêœæ galerii od biurowej (Claire
Copley Gallery, Los Angeles), wystawiaj¹c na widok publiczny ukryt¹ dot¹d
przed widzami czêœæ galerii. W pracy Ashera nie ma praktycznie dzie³a
sztuki lub – inaczej to ujmuj¹c – przedmiotem do ogl¹dania staje siê
galerzystka, jej biuro, magazyn oraz jej zawodowa dzia³alnoœæ, a wiêc samo
funkcjonowanie galerii. Jest to w jakimœ sensie sztuka tautologiczna,
zwracaj¹ca uwagê na miejsce sztuki, jak inna praca Ashera, Clocktower
(1976), w której artysta pobieli³ œciany galerii Clocktower, znajduj¹cej siê
na trzynastym piêtrze budynku na Dolnym Manhattanie, przy Leonard
Street, a nastêpnie usun¹³ wszystkie okna i drzwi, otwieraj¹c przestrzeñ
galerii na oddzia³ywanie zewnêtrznych wp³ywów, ha³asu, wiatru, œwiat³a,
zanieczyszczeñ. Chcia³em otworzyæ to co wewnêtrzne na to, co zewnêtrzne,
mówi³ artysta10.

Konceptualny post-medializm
Wiêkszoœæ badaczy podkreœla niechêtny stosunek artystów konceptualnych
do technologii, wyraŸnie oddzielaj¹c sztukê konceptualn¹ od ruchu
znanego pod nazw¹ Experiments in Art and Technology (1966–1971)11.
Silna w okresie wojny wietnamskiej podejrzliwoœæ wobec militarnoprzemys³owego kompleksu, w du¿ym stopniu finansuj¹cego badania nad
najnowszymi technologiami, stawia³a pod znakiem zapytania
wykorzystywanie zaawansowanych technologii w sztuce. Poza tym
wiêkszoœæ artystów konceptualnych podziela³a pogl¹d Douglasa Hueblera,
który mówi³ o aparacie fotograficznym, ¿e jest „dumb copying devise”
(g³upi¹ maszyn¹ do kopiowania).
Artyœci konceptualni chêtnie pos³ugiwali siê aparatem fotograficznym
czy kamer¹ filmow¹ (b¹dŸ video), ale nie ulegali fascynacji nowymi
mo¿liwoœciami technologicznymi, pomni przestrogi Sol LeWitta, który
w Paragraphs of Conceptual Art pisa³: Niekiedy artyœci myl¹ nowe
materia³y z nowymi ideami. Nie ma nic gorszego ni¿ widzieæ sztukê
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p³awi¹c¹ siê w zbytkownych b³azeñstwach. […] Niebezpieczne jest
nadawanie u¿ywanym materia³om takiego znaczenia, ¿e staj¹ siê ide¹ pracy
(jest to inny rodzaj ekspresjonizmu)12 . Sztuka tworzona dla zadowolenia
oka nie mo¿e byæ sztuk¹ konceptualn¹, a taka, zdaniem LeWitta, jest
wiêkszoœæ sztuki optycznej, kinetycznej czy œwietlnej, czyli sztuki
korzystaj¹cej ze wsparcia najnowszych technologii.
Aparat fotograficzny i kamera filmowa wykorzystywane by³y jako
mechaniczne œrodki rejestracji, w opozycji do wczeœniejszych form
obrazowania, przede wszystkim malarstwa. Czasami artyœci konceptualni
skupiali siê na samym procesie mechanicznej rejestracji, jak John Hilliard
w Camera Recording Its Own Condition (1971), ale aparat fotograficzny
i kamera filmowa s³u¿y³y im przede wszystkim do dokumentowania akcji
i zdarzeñ. Fotografia (a dotyczy to tak¿e filmu i video) nie jest czystym
przedstawieniem, jej zwi¹zek z tym, co przedstawia nie ma wy³¹cznie
ikonicznego charakteru, nie jest wy³¹cznie zwi¹zkiem podobieñstwa;
fotografia jest œladem rzeczywistoœci, pamiêci¹ zdarzenia, dokumentem.
Ten indeksalny aspekt fotografii (i filmu) by³ dla artystów konceptualnych
najwa¿niejszy13.
Fotografia i film przyjê³y na siebie rolê dokumentowania efemerycznych
prac: akcji, zdarzeñ, interwencji, instalacji. Niektóre akcje wykonywane
by³y wy³¹cznie dla kamery, zacieraj¹c ró¿nice miêdzy akcj¹ i jej obrazem,
jak w przypadku Bruce’a Naumana (Self-portrait as a Fountain, 1967)
czy Vito Acconciego. Artysta stoi przed kamer¹, poruszaj¹c oczyma
i g³ow¹, jakby œledzi³ przedmiot przemieszczaj¹cy siê poza kadrem; stoj¹c
daleko od kamery zaczyna biec i stopniowo pojawia siê w kadrze; artysta
i kamerzysta id¹ obok siebie, artysta próbuje utrzymaæ siê w kadrze
(Three Attention Studies, 1969). Artysta wykonuje ró¿ne dzia³ania:
skacze, biega w kó³ko, si³uje siê z inn¹ osob¹, próbuj¹c ca³y czas utrzymaæ
siê w kadrze (Three Frame Studies, 1969). Stoj¹c z zawi¹zanymi oczyma
próbuje ³apaæ rzucan¹ w jego kierunku pi³kê; wk³ada piêœæ do ust a¿ do
odruchu wymiotnego; nacieraj¹c twarz myd³em próbuje zachowaæ otwarte
oczy (Three Adaptation Studies, 1970). Wype³nia sobie usta w³osami
siedz¹cej kobiety (Two Takes, 1970). Chodzi wzd³u¿ muru, tam
i z powrotem, zakreœlaj¹c linie, które stopniowo zbli¿aj¹ go do kamery
(Filling Up Space, 1970). Co pewien czas odrywa rêce zas³aniaj¹ce twarz
i niespodziewanie uderza w œcianê za swoj¹ g³ow¹, próbuj¹c zapanowaæ
nad odruchem mru¿enia oczu (Eye-Control, 1971). Wskazuj¹cym palcem
próbuje trafiæ w sam œrodek kadru, w którym znajduje siê jego twarz;
wskazuj¹c na siebie, wskazuje zarazem na widza (Centers, 1971). Próbuje
otworzyæ zaciœniête oczy Kathy Millon (Prying, 1971).
Fotograficzna b¹dŸ filmowa dokumentacja, wspomagana mapami,
rysunkami, tekstami, stawa³a siê czêsto jedynym zapisem dzie³a,
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ale artyœci konceptualni stworzyli te¿ coœ na kszta³t czystej dokumentacji.
Najbardziej znane przyk³ady takich dokumentacji to: ksi¹¿ka Ed Ruscha
Twentysix Gasoline Stations (1963) oraz fotoesej Dan Grahama Homes
for America (1966)14.
Ksi¹¿ka Ruscha zawiera 26 czarno-bia³ych fotografii stacji benzynowych.
Zdjêcia nie wyró¿niaj¹ siê jakoœci¹ – nie ma w nich nic artystycznego (arty),
ani tematem. S¹ banalne w swojej zwyk³oœci. Rusch mówi³, ¿e nie
interesowa³a go fotografia ani fotografowane przedmioty, lecz pewien zbiór
rzeczy gotowych, danych, znalezionych i doœæ mechanicznie
uporz¹dkowanych. Jest to wiêc, mo¿na powiedzieæ, czysta dokumentacja
rzeczywistoœci. Ale nie jest to do koñca prawda. Zebrane w ksi¹¿ce zdjêcia
zosta³y wykonane podczas podró¿y z Los Angeles, gdzie Rusch mieszka³,
do Oklahoma City, gdzie siê wychowa³, i z powrotem. Praca ta jest zatem
zapisem podró¿y, i to nie tylko w przestrzeni, nasuwa skojarzenia z kinem
drogi sprowadzonym do 26 banalnych zdjêæ/klatek filmowych. Inna ksi¹¿ka
tego samego artysty, Various Small Fires and Milk (1964), zawiera
15 fotografii pokazuj¹cych ma³y ogieñ (zapalona zapalniczka, ¿arz¹ce siê
cygaro, kuchenka gazowa itd.) oraz szklankê mleka. Tu znowu narzucaj¹ siê
odwo³ania do filmu, filmowego monta¿u i akcji filmowej. Fotoesej Grahama
dotyczy podmiejskich prefabrykowanych domów. Zdjêcia dokumentuj¹ ten
typ budownictwa, ale czyni¹ to w taki sposób, ¿eby wydobyæ
minimalistyczne struktury obecne w urbanistycznym pejza¿u
amerykañskich przedmieœæ. Graham odkrywa minimal art w amerykañskiej
rzeczywistoœci; nie tworzy dzie³, lecz odkrywa dzie³a w rzeczywistoœci.
Pozornie bezosobowa, mechaniczna rejestracja rzeczywistoœci zdaje siê
podwa¿aæ ró¿nicê miêdzy artystyczn¹ kreacj¹ a dokumentacj¹,
przekszta³caæ sztukê w dokumentacje. Przywo³ane tu prace nie s¹ jednak
czyst¹ dokumentacj¹, lecz czymœ pomiêdzy sztuk¹ i dokumentacj¹,
poniewa¿ dokumentuj¹ koncepcjê artysty. Wybór œrodków dokumentacji
jest drugorzêdny, dlatego zdjêcia maj¹ byæ przezroczyste jak
w dokumentacji technicznej czy naukowej, maj¹ byæ czyst¹ informacj¹.
Nie musz¹ byæ nawet wykonane przez artystê, mog¹ byæ przez niego jedynie
wybrane i w pewien sposób uporz¹dkowane, jak w pracy Susan Hiller
Dedicated to the Unknown Artists (1972-1976), zbiorze ponad 200
pocztówek wzburzonego morza. Nacisk na koncepcjê (artysty, autora)
nie tylko dekonstruuje opozycjê sztuka/dokumentacja, kreacja
rzeczywistoœci/dokumentacja rzeczywistoœci, ale tak¿e podwa¿a zaufanie
do mechanicznych œrodków rejestracji, do bezstronnoœci i wiarygodnoœci
fotograficznej czy filmowej dokumentacji. Prace Marthy Rosler The Bowery
in Two Inadequate Descriptive Systems (1974) czy Victora Burgina UK 76
(1976) s¹ przyk³adem dyskusji z bezstronnoœci¹ fotograficznego przekazu,
odkrywaniem systemu znakowania ukrytego w wizualnych obrazach œwiata.
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Les Levine pisa³ w katalogu wystawy Software (1970), ¿e dzie³o sztuki
jest hardware’em, a wszystkie informacje o nim tworz¹ software: W wielu
przypadkach przedmiot jest znacznie mniej wartoœciowy ni¿ dotycz¹cy
go software. Przedmiot jest koñcem systemu. Software jest otwartym,
trwaj¹cym systemem. Bezpoœrednie ogl¹danie dzie³a nie jest ju¿ wartoœci¹
w spo³eczeñstwie kontrolowanym przez software, ogl¹danie czegoœ za
poœrednictwem mediów dostarcza tyle samo energii, co doœwiadczenie
bezpoœrednie. W pewnym sensie wiêkszoœæ tworzonej dzisiaj sztuki koñczy
jako informacja o sztuce15.
Les Levine u¿ywa³ pojêæ hardware i software w nieco inny sposób ni¿ s¹
one dzisiaj rozumiane; hardware by³ dla niego dzie³em, software – informacj¹
o dziele, ale tak¹ informacj¹, która mog³a byæ przekazana przez dowolne
medium bez uszczerbku dla wartoœci dzie³a. Seth Siegelaub okreœla³ to
mianem informacji pierwotnej i wtórnej (primary and secondary
information). Wiêkszoœæ ludzi czerpie wiedzê o pracach artystów z informacji
wtórnych, a wiêc z mediów, mówi³ w rozmowie z Charlesem Harrisonem;
chodzi o to, ¿eby wtórne informacje zast¹piæ pierwotnymi – informacje
o sztuce zast¹piæ informacjami tworzonymi przez samych artystów. Nie jest
to oczywiœcie mo¿liwe tak d³ugo, jak d³ugo artyœci bêd¹ wytwarzaæ konkretne
przedmioty. Dla malarstwa i rzeŸby, gdzie wizualna prezentacja – kolor, skala,
rozmiar, lokalizacja – jest wa¿na, fotografia czy werbalizacja dzie³a jest
swoist¹ zdrad¹ sztuki. Ale kiedy sztuka zajmuje siê rzeczami nie
wymagaj¹cymi fizycznej prezentacji, to jej wewnêtrzna (komunikacyjna)
wartoœæ nie zmienia siê w przekazie medialnym. Katalog czy ksi¹¿ka mo¿e
wiêc zostaæ wykorzystana do komunikowania (i rozpowszechniania) sztuki,
staj¹c siê najbardziej neutralnym œrodkiem prezentowania nowej sztuki16.
Sztuka konceptualna, odrywaj¹c sztukê od form prezentacji, tworzy³a
program (software), który móg³ byæ prezentowany za pomoc¹ ró¿nych
mediów, dobieranych ze wzglêdu na ich skutecznoœæ. Otwiera³o to sztukê
na now¹, informatyczn¹ epokê, w której wszystko, tak¿e sztuka, stawa³o siê
informacj¹17.

Konceptualna teorio-praktyka
Praktyka konceptualna nie daje siê sprowadziæ do jednego nurtu, tendencji
czy stylu. Gdyby tak by³o, to sta³aby siê jednym z kierunków artystycznych,
jak op-, pop- czy minimal art, a tymczasem jest czymœ wiêcej.
Jest domkniêciem samorefleksyjnej tendencji w sztuce XX wieku,
doprowadzeniem jej do skrajnoœci, do granicy zacieraj¹cej ró¿nice miêdzy
sztuk¹ i teori¹ sztuki. Czy sztuka konceptualna przekroczy³a tê granicê,
zamieniaj¹c siê w teoriê sztuki? Terry Atkinson mówi, ¿e nie. Teksty
Richarda Wollheima czy Nelsona Goodmana nie sta³y siê dzie³ami sztuki
konceptualnej, a teksty Atkinsona i Baldwina La Pensee avec Images (1971)
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czy De Legibus Naturae (1971) – rozprawami z zakresu teorii sztuki.
Ró¿nica miêdzy sztuk¹ i teori¹ sztuki zosta³a zachowana; ¿eby siê o tym
przekonaæ, wystarczy odwo³aæ siê do intencji – inny jest stosunek artysty
do sztuki, a inny teoretyka sztuki; inny jest charakter ich zaanga¿owania
w sztukê. Artyœci konceptualni nie przejêli funkcji teoretyków sztuki;
wytwarzane przez nich konstrukty teoretyczne (theoretical constructs)
pozosta³y dzie³ami sztuki.
W sztuce konceptualnej, powiada Atkinson, tworzenie sztuki i tworzenie
pewnego rodzaju teorii sztuki jest tym samym18. Co to oznacza?
Po pierwsze, koniecznoœæ przedefiniowania relacji miedzy sztuk¹ i teori¹
sztuki. Czy dzie³o sztuki mo¿e byæ wypowiedzi¹ o sztuce? Czy obraz
kubistyczny jest wypowiedzi¹ na temat sztuki? A je¿eli tak, to czy nale¿y do
sztuki, czy do teorii sztuki? Na pytanie to mo¿na odpowiedzieæ wymijaj¹co,
¿e kubistyczne obrazy Braque’a i Picassa z pierwszej dekady XX wieku
reprezentuj¹ metasztukê, czyli sztukê wypowiadaj¹ca siê na temat sztuki.
Ale gdzie w takim razie jest miejsce metasztuki – po stronie sztuki czy po
stronie teorii sztuki? Wed³ug jakich kryteriów oceniaæ dzie³a metasztuki –
wed³ug kryteriów sztuki czy wed³ug kryteriów teorii sztuki? Czy obraz
Picassa Panny z Awinionu, ulubiony przyk³ad polskich estetyków, jest
wa¿ny dla historii sztuki, dla refleksji o sztuce, ale jego wartoœæ estetyczna,
a wiêc wartoœæ jako dzie³a sztuki jest w¹tpliwa19 ? Po drugie, koniecznoœæ
przewartoœciowania relacji miêdzy wizualnym jêzykiem sztuki
a nabudowanym nad nim dyskursywnym jêzykiem (metajêzykiem?) teorii
sztuki. Czy artyœci powinni pos³ugiwaæ siê jêzykiem wizualnym,
pozostawiaj¹c jêzyk dyskursywny teoretykom sztuki? Jaki status w takim
wypadku maj¹ teoretyczne rozwa¿ania Malewicza i Mondriana, Chwistka
i Strzemiñskiego? S¹ integraln¹ czêœci¹ ich sztuki, integraln¹ czêœci¹
suprematyzmu i neoplastycyzmu, strefizmu i unizmu, czy te¿ stanowi¹
niekonieczny, teoretyczny dodatek do twórczoœci artystycznej?
Je¿eli w sztuce konceptualnej tworzenie sztuki i pewnego rodzaju teorii
sztuki jest tym samym, jak powiada Atkinson, je¿eli wypowiedŸ artystyczna
staje siê to¿sama z wypowiedzi¹ o sztuce, to przedstawione wy¿ej pytania
i w¹tpliwoœci trac¹ sens. Z punktu widzenia sztuki konceptualnej liczy siê
bowiem tylko ta twórczoœæ, która wkracza na obszar teorii sztuki i staje
siê wypowiedzi¹ na temat sztuki. Wypowiedzi te mog¹ przybieraæ rozmait¹
postaæ – wizualn¹ b¹dŸ werbaln¹. Znika zatem ró¿nica miêdzy sztuk¹,
niesztuk¹ i antysztuk¹. Znika te¿ ró¿nica miedzy sztuk¹ i teoretycznym
metajêzykiem sztuki; sztuka sama wytwarza w³asne teorie, w³asne
koncepcje czy definicje sztuki, pozostawiaj¹c teoretykom wyprowadzenie
konsekwencji z tych propozycji. Z perspektywy sztuki konceptualnej ca³a
sztuka nowoczesna naznaczona jest konceptualnoœci¹, poniewa¿ wynika
z jakichœ teorii sztuki. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e sztuka konceptualna
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odkrywa konceptualny aspekt sztuki nowoczesnej, ale za cenê
sprowadzenia niemal¿e ca³ej sztuki XX wieku do dyskusji o sztuce. Jest to
si³a i s³aboœæ sztuki konceptualnej; si³a, bo ka¿da wypowiedŸ artysty mo¿e
byæ wypowiedzi¹ o sztuce, bez wzglêdu na swoj¹ formê; a s³aboœæ, bo
wszystkie wypowiedzi dotycz¹ jednego – sztuki.
Sztuka konceptualna jest wypowiedzi¹ na temat sztuki, zdaniem
analitycznym, jak ujmuje to Kosuth, ale taki status – zdania analitycznego –
uzyskuje tylko wtedy, kiedy jest prezentowana w kontekœcie sztuki. Jest tu
pewna niekonsekwencja: albo sztuka jest zdaniem analitycznym, albo jest
nim tylko w pewnych warunkach. Niekonsekwencja ta znika, jeœli
przyjmiemy, ¿e kontekst sztuki jest warunkiem artystycznoœci
(art condition) wprowadzonym przez sztukê konceptualn¹ – sztuka jedynie
w swoim w³asnym kontekœcie mo¿e byæ rozpatrywana jako sztuka, a nie
jako coœ innego: samoekspresja artysty lub poznanie bytu20. Sztuka
konceptualna narzuci³a sztuce nowy kontekst, który pozwoli³
wyinterpretowaæ ca³¹ wczeœniejsz¹ sztukê jako wypowiedŸ na temat sztuki
– wszystko mo¿e byæ sztuk¹ (wypowiedzi¹ na temat sztuki), jeœli
prezentowane jest w kontekœcie sztuki. Wystarczy³o teraz odrzuciæ kontekst
artystyczny lub zapytaæ jak i przez kogo jest on wytwarzany, ¿eby
wyci¹gn¹æ skrajne konsekwencje z konceptualnej teorio-praktyki.
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Grzegorz Dziamski
ractice
Practice
Conceptual Theory and P
Conceptual practice cannot be considered only in the context of one
tendency, and/or one theory. If it were considered from only one point
of view, it would have to be considered as, for example, op, pop and/or
minimal art. Conceptual art is, therefore, an extreme tendency, which goes
beyond the borders between art and art theory. However, we should ask
if it really crossed the border, and changed into art theory. I don’t think so.
I believe, that conceptual artists consider artistic creativity and forming
artistic theories as the same process. It means, that we have to re-define
the relationship between art and art theory, and between visual language
and the discursive meta-language of art theory.
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