


Natalia Wiernik

Dobrostan
Życie codzienne i sztuka

Praca doktorska

Wydział Grafiki

Akademia Sztuk Pięknych 

im. Jana Matejki w Krakowie

Kraków 2017



Natalia Wiernik

Dobrostan
Życie codzienne i sztuka

Promotor 

dr hab. Agata Pankiewicz, prof. ASP

Recenzenci

prof. dr hab. Wojciech Prażmowski

dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP 



7

Wstęp:

Przedmiotem prezentowanej pracy doktorskiej jest realizacja dzieła z dziedziny site
-specific, na które składają się fotografie, obiekty, animacje poklatkowe, instalacja 
dźwiękowa oraz performance. Poniższa praca będzie próbą nakreślenia tła do podjętych 
przeze mnie działań, będzie rozważaniem, które towarzyszyło mi w trakcie tworzenia 
pracy. W ramach rozprawy podejmuję się swego rodzaju „zdefiniowania” mojej 
działalności artystycznej, nie tylko w odniesieniu do realizowanych projektów.

Główną osią rozważań jest zagadnienie dotyczące sztuki współczesnej w zderzeniu  
z instytucją kultury/ istoty sztuki współczesnej w relacji z instytucją muzealną. Zadaję 
pytania o to, jaki rodzaj wymiany i współdziałania zachodzi w takim procesie, a także 
jakie zagadnienia poruszane są w związku z tym w dzisiejszym dyskursie w kręgu sztuki 
współczesnej. Instytucją, z którą podjęłam działania jest Muzeum Żup Krakowskich  
w Wieliczce, krótkiej analizie poddaję także inne realizacje, jako artystka i kurator podejmę 
się rozważań dotyczących ekspozycji:„Kraków w pudełku” w Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa oraz instalacji „Wystawa” realizowanego w Galerii Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie – poprzez wszystkie te działania tworzę cykl, który łączy tytuł: 
„Dobrostan”.

Nie podejmuję definicji „dziedziny” – sztuka już od dawna wymyka się tym podziałom.  
Nadmierne przywiązanie do medium, „specjalizowanie się” w nim sprzyja dobremu 
samopoczuciu. Zatrzymanie się w „dobrostanie” medium może okazać się pozorem 
twórczości, powielaniem ciągłych schematów. Sztuka nie musi wiązać się z materialnym 
efektem pracy artysty! Twórczość nie jest jednoznaczna z wytwarzaniem. Realizacja 
mojej pracy doktorskiej ma charakter wieloetapowy, ma wpisany w swoją strukturę 
paradygmat zmiany – podobnie jak specyfika procesu twórczego jest niestała, wymyka 
się konwencjonalnym kategoriom, jest swoistym połączeniem czasu i przestrzeni – tak też 
poniższy tekst – pisany jest w procesie, a treść tego procesu dzielę na rozdziały.
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1. Diagnostyka obrazowa

Mój Mąż zawodowo zajmuje się tworzeniem i interpretacją obrazów – obrazów (z) ciała 
człowieka. Jest lekarzem. W terminologii medycznej pojęcie: diagnostyka obrazowa  
– jest nazwą określającą dział medycyny nieinterwencyjnej, zajmujący się realizowaniem 
obrazów i na ich podstawie opisywaniem zmian zachodzących w ciele ludzkim. Diagnostyka 
obrazowa jest podstawą współczesnej medycyny, jest bazą, punktem wyjścia do dalszych 
działań, wskazuje drogę, prognozuje rozwój choroby i określa dalszą procedurę leczenia 
pacjenta. Lekarz, chcąc właściwie czy też skutecznie odnieść się do obrazu medycznego 
– musi posiadać wiedzę. Ponadto, musi widzieć/zobaczyć już bardzo dużo – a zatem mieć 
doświadczenie. Dodatkowo – musi wiedzieć czego szuka, jednakże pozostając przy tym 
otwartym na niespodziewane, na zaskoczenie. Nie poprzestawać na pierwszej patologii, 
którą rozpozna, szukać kolejnych – również, a może przede wszystkim tych, których 
obecności klinicyści nie sugerują danymi na skierowaniu.Wciąż patrzeć na świeżo, na nowo. 
Widzieć nie wystarczy! Trzeba to umieć nazwać, opisać, znać najbardziej aktualny, ciągle 
zmienny system, „język” każdej podspecjalizacji. Ciekawym wątkiem jest książka, którą 
właśnie czyta: „Atlas prawidłowych obrazów RTG imitujących stan patologiczny” (dygresja 
– książka sama w sobie „imituje” książkę telefoniczną). 

Lekarz, tworząc i opisując obraz – diagnozuje, rozpatruje, rozważa obecność zmian 
fizjologicznych lub patologicznych. Dobry diagnosta nie tylko zauważa obraz choroby, 
nie tylko „dotyka”/opisuje problemy – ale nakierowuje, daje „drogowskaz” do dalszych 
działań, jednakże to, co wydarzy się dalej jest poza jego intencją, to lekarze interwencyjni 
interpretują treść diagnozy i decydują o „rozcięciu”, lub powstrzymaniu się od tego, inaczej; 
skuteczność diagnozy jest poza zasięgiem samego diagnozującego. 

Trudno mi nie odnaleźć w powyższym opisie metafory sztuki, jej skuteczności, interpretacji. 
Przejdźmy więc na pole sztuki – z pewnością jest działaniem nieinterwencyjnym…
jakkolwiek chciałaby nazywać się skuteczną… a artysta/odbiorca podejmuje się 
diagnozowania poprzez obrazy? Prognozuje chorobę?

Za obraz (obrazowanie) przyjmuję nie tyle „widok”, kompozycję, rozgrywkę plam, odcieni  
i barw, nie odnoszę się jedynie do pola sztuki, kultury, ale do wszystkiego co interpretujemy, 
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odkrywamy, kontemplujemy, odbieramy, odczuwamy – wszak idąc za słowami Junga: 
żyjemy tylko w świecie obrazów. Rzeczywistość „jako taka” nie jest nam dostępna. Obraz, 
jako kwestia podstawowa, „bytowa” – żyjemy wobec obrazów, żyjemy w obrazach, poprzez 
obrazy rozumiemy, poznajemy.  Swoją drogą, kategoria obrazu – jako dzieła, na które mamy 
patrzeć („dzieło wizualne”) – szczególnie w sztuce współczesnej – już od dawna przestało 
mieć dotychczasowe znaczenie (wytwór ludzkich rąk, np. obraz malarski). Zatem obrazem 
może być dzieło, które wydarza się w procesie, działanie performatywne, niematerialne, 
wszystko to co spotyka się z „myśleniem”, jest interpretowane. Obrazotwórczą rolę może 
odgrywać także dźwięk, zapach... Obraz przytrafiający się nam może posiadać ogromną siłę. 
O takim obrazie wspomina Artur Żmijewski w swoim manifeście z 2007 roku „Stosowane 
sztuki społeczne”:

(…) obraz, staje  się  i  drzwiami  i  źródłem  wiedzy – odniesieniem do niej, adresem, 
sieciowym  linkiem.  Obrazy,  jako  niezwykle  pojemny  system  zapisu,  pozwalający  
kodować  np.  sprzeczności  i  niekoherencje  bez upośledzenia dyskursu, przenosząc 
wiedzę o charakterze „totalnym” – całą. 1

Rozprawę rozpoczynam od kwestii niejako dla mnie „dogmatycznych” i niezbędnych do 
rozumienia procesu, który podjęłam i podejmuję jako artystka. Zagadnienia, które poruszam 
poprzez projekty, także w pracy dydaktycznej, relacjonują mój status, punkt z którego 
wychodzę. Nie manifest, raczej tzw. „artist statement”– rozpoczynam od zmierzenia się  
z definiowaniem sztuki i poszukiwaniem istoty moich działań w tym obszarze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Żmijewski, A. (2007) Stosowane sztuki społeczne Krytyka polityczna, No 11/12

2. W poszukiwaniu definicji

„Skuteczność sztuki”2 jest tytułem książki wydanej w związku z prowadzonym projektem  
o tym samym tytule w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2012. Jest to swoisty wielogłos krytyków, 
artystów, badaczy życia społecznego, dziennikarzy, aktywistów, teoretyków sztuki…  
– artykuły o charakterze naukowym, wywiady, eseje, polemiki, manifesty. Krytyczne 
spojrzenie na poruszone w tej książce wątki i polemika z wypowiedziami poszczególnych 
twórców, spowodowały we mnie chęć podjęcia własnej narracji związanej z przywołanym 
pojęciem „skuteczności” w kontekście sztuki. Od dawna zastanawiam się nad definicją 
sztuki, w związku z tym także nad jej funkcją, jej celowością, skutecznością.

Czy można w ogóle zdefiniować sztukę? Wspominając lekcję Poppera w „Wiedza  
a zagadnienie ciała i umysłu”3 – poruszony zostaje temat definicji, a mianowicie kwestia  
powszechnego przekonania, że termin nie ma znaczenia dopóki nie zostanie zdefiniowany  
– nie da się ukryć, że definicja spełnia ogromną rolę w świecie nauki, wiedzy. Popper 
opowiada o bardzo interesującej kwestii dotyczącej definicji prawdy – w swoim czasie 
pojęcie to silnie atakowane było przez filozofów i logików, popadających niejednokrotnie  
w skrajność określającą prawdę jako ideę pozbawioną sensu. Wówczas Alfred Tarski podjął 
się próby ocalenia idei prawdy – spróbował określić ją – zdefiniować w terminach, które nie 
będą budziły podejrzeń. Między innymi powiedział, że prawda „koresponduje z faktami” 
– można powiedzieć, że dzięki stworzeniu definicji „Tarski uratował niejako prawdę przed 
banicją”4, tutaj przychodzi do mnie odkrycie w związku z definicją prawdy Tarskiego: może 
sztuka podobnie jak prawda – koresponduje z faktami? Może inaczej…sztuka powinna 
korespondować/odsyłać do prawdy.

Nie interesują mnie fakty, ale prawda. 5

 
 

2. Załuski, T. (2013) Skuteczność sztuki. Łódź: MS
3. Popper, K.P. (1998) Wiedza a zagadnienia ciała i umysłu, W obronie interakcji, wydawnic-
two Książka i Wiedza, Warszawa
4.  j.w.
5. Ackerman, M. (2006) Half life, Magazyn Ultramaryna, http://www.ultramaryna.pl/tekst.
php?id=576
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W tekście i terminologii unikać będę przymiotników „prawdziwy” czy „rzeczywisty”  
– zakładają one jakąś ostateczność, tymczasem – jak sądzę, nie są to kwestie rozstrzygalne, 
dające się zmierzyć, ocenić.  Prawda się nam nie daje6 – mówił Nietzsche, Nawet gdybyśmy 
dotknęli prawdy, nie wiedzielibyśmy o tym7 – Ksenofanes, a Simone Weil mówi, że 
zasłaniamy widok/rzeczywistość/prawdę – „sobą”8 – swoimi wymaganiami, roszczeniami, 
projekcjami, założeniami… 

Niejasność czy wieloznaczność jest w jakimś sensie nierozerwalnie związana ze sztuką, 
tym bardziej z określeniami, którymi próbujemy ją opisywać, definiować. Czy zatem warto 
zajmować się definiowaniem? (I znów) u Poppera spotykam się z interesującym poglądem, 
że to nie definicje i kolekcjonowanie pojęć powoduje postęp naszej wiedzy – ale śmiałe 
formułowanie nowych idei, poglądów i poddawanie ich krytyce, rozmaitym próbom  
– sprawia, że nasza wiedza poszerza się, teorie są sprawdzane, tak aby móc wykluczyć 
błędy, zostawiając najbardziej wiarygodną część w danym czasie i miejscu… A zatem próby 
definiowania, nazywania, formułowania tez  – są wyzwaniem wartym podjęcia ze względu 
na poszerzenie wiedzy, jakie może dokonać się w obliczu krytycznego nastawienia do 
własnych przemyśleń, rozważań.  

Warto podejmować próby definiowania, jednak podanie jednej i właściwej definicji wydaje 
się być niemożliwe do osiągnięcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nietzsche, F. (1904) Z genealogii moralności Nakład Jakuba Morktowicza, Warszawa
7. Ksenofanes – cytuje go K.R.Popper w Wiedza a zagadnienie ciała i umysłu (1998)
8. Weil, S. (2004) Dzieła, Poznań: “Brama” - Książnica Włóczęgów i Uczonych

3. Art reflects the time 9

Wzniosłe, ideowe a zarazem proste zdanie Niny Simone, czarnoskórej piosenkarki, 
aktywistki społecznej, która opowiada o obowiązku wszystkich artystów – jest wciąż 
aktualne. Sztuka odbiciem danego czasu. Sztuka diagnozuje nieinterwencyjnie. Zderza się 
w dialogu, relacji, spotkaniu – jest wydarzeniem. Poza tymi kategoriami zdaje się być pustą 
dekoracją, eksluzywnym produktem.

Art reflects the time – jak sądzę, nie oznacza upolitycznienia sztuki. Jak rozróżnić tzw. 
„artystę zaangażowanego” od polityka czy działacza społecznego? Artystę przemierzającego 
świat i realizującego kolejne projekty site-specific od pseudoetnografa czy antropologa… 

Zamiast  rysować grafy,  sztuka  wchodzi  w  realne  sytuacje.  Jej strategie poznawcze nie 
biorą rzeczywistości w nawias, jak czyni to nauka. Nawias zostaje  przekroczony – wiedza 
powstaje wewnątrz życia, wyłania się z emocji, wizji i przeżyć, z realnego doświadczenia. 
Jest tym wszystkim naraz. (…) By rozpoznać rzeczywistość, sztuka nie traktuje jej 
protekcjonalnie, sztuka jest z nią tożsama. To niemożliwe – powie nauka – obserwator 
musi być zewnętrzny wobec obiektu obserwacji.  Sam akt obserwacji, umieszcza go „na 
zewnątrz”. Sztuka tymczasem powiada, że tak być nie musi.10

Sztuka tożsama z rzeczywistością? Ciężko mi się zgodzić. Sztuka jest raczej zgodą na 
konieczność ciągłego zapośredniczenia, ciągłego mylenia się, patrzenia zawsze  
z jakiegoś punktu z jakiejś perspektywy. Tylko takie założenie daje potencjał dotknięcia 
„rzeczywistości” – czyż nie brakuje na każdym polu „specjalistów”, którzy doskonale 
przekonani są o swoich racjach, prawdzie i rzeczywistości? Artysta należący do tej grupy  
ma zamknięte oczy…

 

9. It is an artist’s duty to reflects the time. – Nina Simone (lata 60-te)
10. Żmijewski, A. (2007) Stosowane sztuki społeczne Krytyka polityczna, No 11/12
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4. Życie codzienne i sztuka

Idę ulicą Karmelicką, jest upalne lato 2015. Mój syn skończył rok, rodzinne współistnienie 
pochłania mnie i wciąga, przyspieszone tempo „nauki życia” i lekcja dojrzałości 
trwa, tymczasem istota sztuki w moim życiu stoi pośród napięć, odczuwam rodzaj jej 
„przewartościowania”, w głowie gdzieś kołaczą mi się myśli dotyczące jej roli/wpływu na 
moje życie, wpływu na społeczeństwo…Planty, wchodzę do „Bunkra”11, piętro minus jeden 
i wystawa: „Gesty znikania”. 

Wystawa/widmo, raczej zbiór dokumentów, ściany wyklejone kserokopiami tekstów, 
pojedyncze fotografie. Kurator: Alexander Koch – rekonstrukcja jego projektu 
wystawienniczego, który odbył się w 2002 w Galerii Akademii Sztuki w Lipsku. W 2015 
dwie instytucje zaprosiły Kocha do prezentacji rekonstrukcji wystawy – trwają więc 
równolegle: w Kunsthall w Bergen oraz w krakowskim Bunkrze Sztuki. Narracja biegnąca 
wokół granic sztuki współczesnej – składająca się z odtworzonych nieobecnych prac, 
dokumentów…wystawa nie mająca nic wspólnego z tradycyjnie rozumianym aranżowaniem 
dzieł sztuki w przestrzeni galeryjnej, raczej próba dosłownego przeniesienia historii, formy 
literackiej na pole sztuk wizualnych.

Czytam: (…) czworo artystów biorących udział w wystawie łączy owa głęboka potrzeba, 
prawdziwie romantyczna motywacja: pragnienie połączenia sztuki i życia tak dogłębnie  
i kompletnie, aby w swoim namiętnym uścisku zawrzeć mogło wszystko – cały podmiot, 
całe ciało oraz całość rzeczywistości. (…) W szczególny sposób reprezentowali być może 
najbardziej radykalną formę krytyki instytucjonalnej, jaką można sobie wyobrazić: trwałe 
zamknięcie drzwi przed sztuką jako realną opcją.12 Artyści biorący udział w wystawie doszli 
do tzw. „ściany”, ostatnim gestem twórczym (?) okazało się: porzucenie sztuki.  Arthur 
Cravan (1887-1918) uznawany za prekursora dadaizmu i surrealizmu, ostatni raz widziany 
w 1918 – wypłynął w samotny rejs po Pacyfiku, z którego nigdy nie powrócił. Bas Jan Ader 
(1942-1975) – artysta konceptualny, performer. W 1975 postanawia przepłynąć Atlantyk na 
maleńkiej łodzi „w poszukiwaniu cudów”, po trzech tygodniach kontakt z artystą 
 

11. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Krakóww
12. Koch, A. (2017) folder wystawy Gesty znikania, Kraków 

zanika. Chris Burden (1946-2015) – czołowy przedstawiciel sztuki performance – w imię 
protestu wobec wojny w Wietnamie, ryzykując życie, daje postrzelić się w galerii sztuki.  
Lee Lozano (1930-1999) – sfrustrowana swoistą „próżnością” świata sztuki decyduje się 
całkowicie porzucić działalność artystyczną, jej rozczarowanie dotyka w szczególności 
ruchu feministycznego – postanawia nie rozmawiać z kobietami do końca swojego życia…

„Gesty znikania”  kryją w sobie emancypacyjny model roli i zachowania artysty, wiarę w to,  
że działalność indywidualnego twórcy może w określonych warunkach społecznych 
wywierać stały i znaczący wpływ. Czworo bohaterów tej wystawy wyciągnęło odmienne 
wnioski ze wspólnego im doświadczenia stracenia z oczu horyzontu, którego daremnie 
starali się dosięgnąć.13

Podsumowanie kuratora, po ponad 10 latach od pierwszej ekspozycji tego zbioru, przekłuwa 
rysującą się przed odbiorcą, nieco zbyt wzniośle wyrysowaną dramaturgię powyższych 
historii: (…) całkowicie poddali się wizji swojej sztuki, jako sztuki dotyczącej własnej 
beznadziejnej niepraktyczności, niemożliwego poszukiwania sposobu stworzenia dla niej 
warunków przyszłego rozwoju.14 – a zatem krytyka dotyka samych artystów, którzy poprzez 
ostateczny performatywny gest zawierzyli do końca „skuteczności sztuki”, nie dotarli 
jednak nigdy do celu, a ich działanie z perspektywy czasu wydaje się być nieco naiwnym 
i egoistycznym zabiegiem. Uderzająca refleksja towarzyszyła mi po wyjściu z galerii… 
i towarzyszy dotąd: przywiązanie się do szukania celu/skutku może okazać się ślepym 
zaułkiem. Kontynuując tę myśl przywołam po raz kolejny postać Artura Żmijewskiego, 
którego cenię nie tylko jako artystę, ale także jako autora rozmaitych wypowiedzi, tekstów, 
wywiadów… Refleksje, które odnajduję w przywołanym już manifeście „Stosowane sztuki 
społeczne”, uważam za wzniosłe i cenne – mimo, iż znajdują się w nim liczne antynomie. 
Będę wielokrotnie wracać do fragmentów tego tekstu, jednak główna idea rozbiega się  
z założeniami, które usiłuję wyznaczyć tutaj, a manifest z 2007 mówiący o „powinnościach” 
sztuki, jej celach i skuteczności w życiu społeczeństwa, zestawiam z wypowiedzią 
(zapowiedź odejścia? gesty znikania?)  z 2017, w wywiadzie, którego udzielił w styczniu:
 

13. Koch, A. (2017) folder wystawy Gesty znikania, Kraków 
14. j.w.. j.w.
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Adam Mazur – (…) po prostu stałeś się realistą i już nie oczekujesz takiej zmiany jak kiedyś, 
gdy pisałeś manifest „Stosowane sztuki społeczne”?  

Artur Żmijewski – Dobiłem do poziomu realizmu. Rozwiało się złudzenie rodem z lat 90.,  
że w polu sztuki jest więcej wolności.15

Powyższe skomentuję myślą, którą znajduję u Kołakowskiego – odnoszę ją do upatrywania 
władzy we własnych dążeniach, sądach, opiniach: 

Rozpacz jest pospolitą formą upadku tych, którzy kiedyś wierzyli w rozwiązania ostateczne  
i doskonale utracili tę pewność.16

…

Wydaje mi się, że tylko prosta próba łączenia życia i sztuki, nie oddzielanie tych części 
grubą linią graniczną, daje siłę działaniom, nie podchodzenie „zbyt poważnie” do sztuki 
samej w sobie 17, a dołączenie jej do ścisłego splotu – na przemian: sztuki i życia – wszak 
akt twórczy możliwy jest w każdym ludzkim działaniu. Podpisuję się pod słowami Josepha 
Beuys’a, w których określa on myślenie jako podstawowe pole kreatywności człowieka 
– myślenie porównuje do rzeźbienia. Życie codzienne każdego człowieka jest problemem 
sztuki. W zintegrowaniu sztuki z życiem nie upatruję sprowadzenia jej do narzędzia 
uprawiania polityki społecznej, wzmacniania postaw obywatelskich…Nie wykluczając 
oczywiście, że może być to jej skutkiem! Sztuka, chcąc osiągać cele traci bezinteresowność, 
chcąc być skuteczna staje się narzędziem walki o władzę, stając się narzędziem – traci swoją 
podmiotowość.

15. Żmijewski, A. Mazur, A. (2017) Podsumowanie Magazyn Szum, 27.01
16. Kołakowski, L. (2012) Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań [w:] Szukanie 
barbarzyńcy, Złudzenie uniwersalizmu kulturowego s.14, Wydawnictwo Znak, Kraków
17. Jan Kapela zapytany w wywiadzie przez Karolinę Plintę, co młody artysta powinien 
zrobić, żeby zaistnieć, odpalił zaskakująco: „Bardziej zainteresować się ludźmi. Przyjrzeć się 
temu, co ludzie robią w internecie. Nie bać się popu. Przestać fiksować się na tym, że się 
robi sztukę”. Nie fiksować się tak strasznie na robieniu sztuki? Bardziej zainteresować się 
ludźmi? Ciekawa myśl, nośna chyba nie tylko w stosunku do działań artystycznych w sieci, 
ale dla praktyk artystycznych w ogóle. – Stach Szabłowski, artykuł: Schematy: O niczym. 
„Dwutygodnik”, wydanie: 177, data: 01.2016r.

5. Sztuka partycypacyjna i przemoc symboliczna

Jak wskazałam wyżej, sztuka musi zachować autonomię – aby nie stać się narzędziem  
w rękach sił politycznych czy ekonomicznych. W tym miejscu chciałabym rozważyć 
zagadnienie tzw. sztuki partycypacyjnej, odnosząc się do myśli znanej brytyjskiej krytyczki: 
profesor Claire Bishop, która zauważa ryzyko wykorzystywania partycypacji jako 
artystycznej strategii przez system polityczny, jak np. włoski futuryzm – mający związek  
z faszyzmem. Tymczasem Nicolas Bourriaud autor „Estetyki relacyjnej”, krytykowany przez 
Bishop,określa sztukę partycypacyjną jako formę modelu demokracji – przecież projekt 
partycypacyjny zakłada, że wszyscy mogą uczestniczyć w danym projekcie – tym samym 
idealizuje ten model sztuki, wysuwa na prowadzenie, jako najbardziej wartościowy  
i potrzebny w dzisiejszych czasach. Sztuka jako model demokracji…i właśnie w tym 
miejscu sztuka zostaje sprowadzona do ustroju politycznego.

Próbując znaleźć własną definicję – czy sztuka partycypacyjna to nie jest „każda sztuka”? 
Każdy rodzaj sztuki wymaga odbiorców, oglądających-współtworzących. Nie ma dzieła 
bez odbiorców, bez interpretacji. To właśnie z tego powodu dzieło sztuki może być jedną 
„rzeczą” dla artysty w trakcie jego tworzenia, czymś innym po jego zakończeniu, a czymś 
zupełnie odmiennym dla widza. Ta skomplikowana relacja między artystą, odbiorcą  
i dziełem sztuki, stała się zagadnieniem, które od zawsze jest obecne w mojej pracy 
twórczej.  Wszystko co najważniejsze wydarza się w tej relacji, a w relacje naturalnie 
wpisane są też trudności, konflikty, nieporozumienia. Zgadzam się z Bishop i dostrzegam 
zagrożenie idące wraz ze sztuką (partycypacyjną), które pojawia się wówczas, gdy 
stosujemy tzw. przemoc symboliczną.18 
 

18. przemoc symboliczna – pojęcie wprowadzone przez Pierre’a Bourdieu (francuski 
antropolog, socjolog i filozof) – „Forma przemocy, która nie daje po sobie poznać, że 
jest przemocą. Polega na uzyskiwaniu różnymi drogami takiego oddziaływania klas 
dominujących czy uprzywilejowanych na całość społeczeństwa i na klasy podporządkowane, 
by podporządkowani postrzegali rzeczywistość, w tym samą relację dominacji, której są 
ofiarą, w kategoriach percepcji i oceny, które wyrażają interes klas dominujących. W ten 
sposób podporządkowani postrzegają swoją sytuację jako naturalną lub nawet korzystną czy 
pożądaną dla nich samych, bo postrzegają rzeczywistość społeczną w kategoriach stworzo-
nych przez klasy dominujące w celu legitymizacji ich dominującej pozycji.” (cyt. Wikipedia)
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Przemoc symboliczna jest niezwykle interesującym i jednocześnie zatrważającym 
zagadnieniem wprowadzonym przez francuskiego antropologa Pierre’a Bourdieu.  
 
Przez to pojęcie rozumiemy tzw. miękką przemoc, nacisk symboliczny, jest to szczególnie 
skuteczna i powszechna forma sprawowania władzy! Często wykorzystywana przez 
autorytety, grupy społeczne, także w codzienności wychowania, w systemie edukacji, czy… 
w sztuce.

Bishop na zakończenie swojej książki stawia tezę, że do oceny sztuki należy stosować 
nowy rodzaj kategorii, z pewnością nie kategorie etyczne czy polityczne w rozumieniu 
powszechnym – to jest pozycja etyczna: rozumieć każdą pracę na własnych zasadach,  
w jej własnym kontekście społecznym i historycznym.19 – zgadzam się z tym 
sformułowaniem tylko częściowo. Sztuka, w jakimś sensie, odznacza się odmienną 
kategorią etyki i moralności. Tak rozumiem autonomię sztuki. Jednak ma ona także swoje 
granice w miejscu, gdzie spotyka wolność/autonomię innej jednostki, innego człowieka. 
Kiedy sztuka „przekracza” tę granicę, bierze wówczas odpowiedzialność za działania będące 
pokrewne tym, przed którymi się buntuje. Stosuje wspomnianą przemoc symboliczną. 
Odpowiada brakiem tolerancji na brak tolerancji, naruszeniem praw za naruszenie praw. 
Niespostrzeżenie staje się elementem politycznej gry, chcąc przeciwdziałać – używa tych 
samych „argumentów”.

Zatem jak zderzać argumenty, dobierać środki, ważyć działania…jak wchodzić w relacje 
wobec świadomości różnic? 

Leszek Kołakowski w „Szukając barbarzyńcy. Złudzenie uniwersalizmu kulturowego” 
, zadaje celne pytania, odnoszące się do tolerancji i różnic między poszczególnymi 
cywilizacjami…Jako „cywilizacje” przyjmijmy poszczególne grupy społeczne o własnych 
poglądach, tradycjach, wierzeniach – o własnej kulturze, schemacie pojęciowym. Do 
jakiego stopnia możemy afirmować naszą wyłączną przynależność do jednej cywilizacji bez 
jednoczesnej ochoty niszczenia innych?20

19. Rozmowa z Claire Bishop, Dwutygodnik nr 181 (02/2016)  Lekkie rozczarowanie
20. Kołakowski, L. (2012) Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań [w:] Szukanie 
barbarzyńcy, Złudzenie uniwersalizmu kulturowego s.14, Wydawnictwo Znak, Kraków

Kołakowski, rozważając dzielące nas różnice kulturowe, wspominając podboje hiszpańskich 
konkwistadorów, zadaje pytanie – kto jest tutaj barbarzyńcą? Atakowane plemiona czy 
atakujący je Europejczycy? Oczywiście, dzielenie na czarno-białe wszelkiego rodzaju 
konfliktów, wojen, podbojów itp. jest ahistoryczne! Najczęściej nie ma jednej strony, 
która jest w 100% dobra i drugiej, która jest w 100% zła. Co właściwie oznacza pojęcie 
„barbarzyńca” – człowieka bez zasad? Wszak obie strony miały swoje zasady i swoje 
racje…  

Postawy nasze (…) są wszelako dwuznaczne i może nawet wewnętrznie sprzeczne:  
z jednej strony przyswoiliśmy sobie ów rodzaj uniwersalizmu, który powstrzymuje od 
sądów oceniających rozmaite cywilizacje i ogłasza ich fundamentalną równość; z drugiej 
strony przez to, iż tę równość afirmujemy, afirmujemy zarazem wyłączność i nietolerancję 
każdej kultury z oddzielna, afirmujemy przeto coś, co w samym akcie tejże afirmacji, jak się 
chełpimy, właśnie przezwyciężyliśmy. 21

Zatem jakie jest rozwiązanie? Kołakowski mówi, odnosząc się do kultury europejskiej,  
o konieczności samokwestionowania, porzucenia własnej ekskluzywności, o zdolności do 
spoglądanie na siebie oczami innych – przenoszę każde z powyższych na dyskurs dotyczący 
sztuki. Zdolność do kwestionowania samej siebie – przyjmuję za niezbędną jej cechę.

Nawet jeśli nie możemy czegoś zmienić w sposób spektakularny, nie oznacza to, że nie 
należy podejmować dyskusji, próbować rozszerzać schemat pojęciowy: swój własny  
i grupy społecznej, z którą wchodzimy w dialog. Tak rozumiem tworzenie dyskursu  
w sztuce partycypacyjnej.

 
 
 
 
 
 

21. Kołakowski, L. (2012) Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań [w:] Szukanie 
barbarzyńcy, Złudzenie uniwersalizmu kulturowego s.14, Wydawnictwo Znak, Kraków
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6. Muzeum jest wszędzie22

Temat „celowości” i partycypacji sztuki, który rozważam powyżej, ma nierozerwalny 
związek z tematem funkcjonowania instytucji muzealnej. Najczęściej odwiedzany ośrodek, 
pośród instytucji kultury, to właśnie muzeum i wraz z upływem czasu stało się instytucją 
społeczną, inicjatorem zmian, miejscem edukacji oraz…w znacznym stopniu narzędziem 
polityki i ekonomii. Tymczasem…

Warto sięgnąć do początków, często zapomnianych, żeby spojrzeć na nasze XXI-wieczne 
odkrycia z dystansu, uświadamiając sobie istotę długiego trwania zjawiska muzeum, tkwiącą  
w nieprzemijającej potrzebie reifikacji pamięci.23

Nie ulega wątpliwości, że w szczególności to właśnie instytucja muzealna na przestrzeni lat 
odegrała niebagatelną rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego. Muzeum zajmowało się 
nie tyle wchłanianiem kolekcji ze skarbców, bibliotek, archiwaliów, wyposażeń rezydencji, 
depozytów państwowych i kościelnych, ale właśnie reifikacją pamięci! Ochrona dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego na przestrzeni wieków pełni zasadniczą funkcję edukacyjną 
na świecie. Co ciekawe, początkowo muzea pozwalały swoim odbiorcom nie tylko patrzeć  
i czytać zgromadzone kolekcje, ale rownież dotykać – poznanie struktury materii było czymś 
naturalnym, wpisanym w tzw. „pełne poznanie”, zwiedzający znajdował się dosłownie 
„w” zbiorach, nie poprzestawał na ich oglądzie. Wiek XVII nazywamy w Europie epoką 
muzeów sztuki i natury (nierzadko nazywanych zbiorami osobliwości) czas ten pokrywa 
się z okresem powoływania i rozwoju akademii sztuk i nauk. Nie było wówczas większego 
miasta, gdzie nie znajdowała się kunstkamera, gabinet osobliwości czy musaeum (nazwa 
pochodzi z łacińskiego musaeum, które z kolei utworzono z greckiego mouseion – miejsce 
lub świątynia przeznaczona muzom, greckim bóstwom poszczególnych gałęzi sztuki). Od 
końca lat 80-tych możemy mówić o początku swoistej transformacji instytucji muzealnych, 
zmieniają swój status: następuje proces przejścia z muzeum pasywnego/kolekcjonerskiego 
na aktywnie kształtujące środowisko społeczne. Muzeum to niekoniecznie miejsce, 
które gromadzi…coraz częstszym zjawiskiem są tzw. muzea narracyjne, nieposiadające 

22. Smithson, R.: „The museum spreads its surfaces everywhere” – https://www.robertsmith-
son.com/essays/void.htm
23. Folga-Januszewska, D. (2015) wstęp do  Muzeum fenomeny i problemy, wyd: Universitas

eksponatów czy tradycyjnej kolekcji. Muzeum narracyjne to inaczej muzeum pamięci 
historycznej – czyli tzw. muzealizacja pamięci historycznej.  
 
Muzeum, które przechowuje pamięć o wydarzeniu, a nie konkretne zbiory. Pierwszą 
instytucją tego typu było Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie – stworzona za pomocą 
„nowych mediów” subiektywna narracja (wszak po przeciwnej stronie mamy narrację 
zobiektywizowaną – czyli muzeum, gdzie nośnikiem jest obiekt muzealny). Muzeum 
narracyjne budzi wątpliwości i kontrowersje, sama mam duży problem z „Fabryką 
Schindlera”, będącą swoistym nadmiarem bodźców, efektów, multimediów, świateł  
i dźwięków…które nie pozostawiają wolnej przestrzeni na myśl, dając poczucie 
dostosowania ekspozycji do odbiorcy ze szkoły podstawowej, ale nie w celu podniesienia  
go wyżej, ale zostawienia w tym punkcie, w którym jest.

Profesor Małgorza Omilanowska w wywiadzie w 2013 r. udzieliła wypowiedzi w tym 
temacie:
 
Moi przyjaciele, którzy zwiedzali właśnie Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, opowiadali 
mi, że od drugiej sali płakali i nie byli w stanie już dalej iść. Ludzie chodzący po byłym 
obozie Auschwitz-Birkenau również płaczą, ale płaczą dlatego, że dotykają prawdy. Nikt 
nie musi manipulować ich emocjami. Pytanie więc: czy my też musimy się uciekać do takich 
środków, skoro nie jesteśmy w tak niekomfortowej sytuacji jak Amerykanie, którzy po prostu 
nie mają czego pokazać?24 

Zagadnieniem, które ze szczególną siłą wpisuje się w działalność instytucji muzealnych 
dzisiaj, jest wspomniana już partycypacja. Można powiedzieć, że to powrót do samego 
źródła, idei powstania muzeum – pitagorejskiej tradycji muzeum, jako miejsca spotkań. 
Przekopując niesłychane wręcz ilości materiałów, gdzie dyskurs dotyczący sztuki i jej 
skuteczności, oraz tego czym powinna być gotuje się i wylewa na wszystkie strony, co 
rusz zmieniając się, przecząc sobie, czy zjadając własny ogon – muzea wydają się być 
milczącymi świadkami, jednocześnie coraz częściej zapraszają artystów, działających 

24. Muzea dziś. Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Omilanowską, Podsekretarz Stanu w 
MKiDN, muzealnictwo.com Rozmawiali: Robert Pasieczny i Ewa Witkowska, Warszawa 
(2013)
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współcześnie, otwierają swoje drzwi i same stają się przedmiotem dyskursu i krytyki,  
a temat partycypacji wszedł na stałe do ich retoryki.  
 
Coraz większą rolę odgrywają programy edukacyjne, duży nacisk kładziony jest na aktywne 
uczestnictwo publiczności w warsztatach, wykładach, prezentacjach…jednym słowem: od 
pewnego czasu aktywizowanie społeczne staje się głównym celem działaności muzealnej.
Również w Polsce, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, możemy mówić o znacznym 
wzroście tzw. „interaktywności” w kontekście: muzeum – widz. Podejmowane są próby 
aktywizowania miejscowego społeczeństwa. Obok tradycyjnych kolekcji, wraz z procesem 
digitalizacji, wyrastają „kolekcje wirtualne”. Są jednak inne problemy, z którymi wciąż 
mierzą się polskie muzea, problemy rozgrywające się wewnątrz instytucji, wciąż możemy 
mówić o zakłóceniach w podstawowych „trybach” funkcjonowania. Pozwolę sobie 
ponownie zacytować profesor Omilanowską, która trafnie analizuje polskie środowisko 
muzealników:

(…) docierają skargi na muzealników, którzy nie dopuszczają innych badaczy do kolekcji 
przechowywanych w magazynie. (…) Pokutuje stereotyp rasowego muzealnika, który całe 
życie opracowuje kolekcję i dba o to, żeby nikt mu tej pracy nie przerwał, nie zaniepokoił 
go odmiennym poglądem na atrybucję dzieł i nie wszedł z nim w dialog. To jest właśnie ten 
problem i kwestia zmiany mentalności muzealników.25

Współpracy z muzealnikami miałam okazję doświadczyć w ramach projektu „Słony chleb”  
– do opisu którego przechodzę poniżej.

25. Muzea dziś. Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Omilanowską, Podsekretarz Stanu w 
MKiDN, muzealnictwo.com Rozmawiali: Robert Pasieczny i Ewa Witkowska, Warszawa, 
(2013)
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8. Dobrostan

Refleksje, które przytaczam w ramach pracy teoretycznej towarzyszyły mi i towarzyszą 
w trakcie mierzenia się z kolejnymi zagadnieniami – praca praktyczna nie wyczerpuje 
tych problemów, nie daje też ostatecznych odpowiedzi. Tworząc rozprawę zarysowuję 
kontekst do rozumienia moich działań, daję odbiorcy „słowa klucze” – jako narzędzia 
do odczytywania obrazów, które przedstawiam poniżej. Poprzez „artists statement” , 
chciałabym uniknąć formy „relacji” z wykonanej pracy. Również dlatego, w ramach opisu 
szczegółów wykonanej części praktycznej, w dużej mierze oddaję głos „interpretującym”, 
biorącym udział w poszczególnych wydarzeniach i działaniach.

a) Słony chleb (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, październik/listopad 2016) 

Niesamowite jest spotkanie z instytucją sztuki od wewnątrz, obejrzenie i twarde 
zaznajomienie się z ograniczeniami wynikającymi np. z tego, że instytucja gra o inne stawki 
niż artysta, że od idei często ważniejsze są procedury. Stawką instytucji jest przetrwać  
w systemie zmiennej władzy, niepewnego finansowania, wśród wielu konkurentów do tych 
samych środków finansowych.26

Miejsce przestało oznaczać fizyczne warunki muzeum i zaczęło wskazywać na system 
społeczno-ekonomicznych relacji, funkcjonując jako pewna rama społeczna, instytucjonalna, 
ekonomiczna,  polityczna, sama  stając  się  tematem  sztuki.27 
 
W ramach doktoratu jako artystka nawiązałam współpracę z charakterystycznymi w swojej 
działalności instytucjami muzealnymi, jakimi są Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 
oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Miejsca te były przestrzenią realizacji instalacji 
powstających w rozumieniu pojęcia site-specific. Działania te powinna poprzedzać 
pogłębiona analiza, dotycząca charakteru miejsca,  schematu w którym funkcjonuje, 
jego struktury, historii. Dzieło powstaje w ścisłym związku z tym miejscem – nawet jeśli 
w jakimś sensie występuje przeciwko niemu, ustawia się w kontrze, chwilowo zaburza 
aktualny tryb funkcjonowania. 

26. Żmijewski, A., Mazur, A. (2012) Wewnętrzny fałsz sztuki Dwutygodnik nr 73 (1/2012)
27. Ługowska, A. (2012) Miejsce sztuki – sztuka miejsca Artykuł, Estetyka i Krytyka nr 25
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pełnić rolę użytkową, stopniowo stając się instytucją kultury. Tytuł mojego projektu „Słony 
chleb” w sposób celowy odnosi się do krótkometrażowego filmu wyprodukowanego przez 
Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi w roku 1958, który powstał na bazie ustaleń 
Alfonsa Długosza. Film ukazuje, jak wyglądała praca górników w dawnych wiekach 
przy wykorzystaniu starych maszyn i narzędzi odnalezionych przez niego w kopalni soli. 
Działalność Alfonsa Długosza, nierozerwalnie związanego z muzeum, stanowi punkt 
wyjścia do rozważań nad projektem „Słony chleb”. Poniżej przytoczę fragmenty tekstu 
kuratorskiego przygotowanego przez Agatę Franaszek, podczas działań, analiz i rozmów  
w trakcie pracy nad projektem:

Długosz – artysta, pojawia się w kopalni i wprowadza swoisty „nowy” porządek. 
Przeobraża myślenie o kopalni, która zostaje uznana za dziedzictwo warte zachowania 
i ochrony. Jak sam pisał: „… przerażony tym co spostrzegłem, postanowiłem dopomóc 
do odratowania bezcennego zabytku. Rozumiałem, że należy go przypomnieć i po prostu 
pokazać kopalnię społeczeństwu, które jej nie znało i nie zna. Nie znali jej bowiem nawet 
ci, którzy na co dzień w niej przebywali z racji swego zawodu.” Dzięki swoistej zmianie 
perspektywy, konieczności innego spojrzenia można zobaczyć rzeczy na nowo. Zabieg ten 
wykorzystuje również Natalia Wiernik. 28

Długosz podnosi z ziemi narzędzia górnicze, zmieniając ich status, nadając inną wartość 
zwykłym, użytkowym przedmiotom – tymczasem ja, obserwując i badając instytucję dzisiaj, 
to jakim przemianom uległa, analizując kierunek w jakim zmierza – sięgam między innymi 
po sztandarowy fragment aktualnej stałej ekspozycji, drogocenną kolekcję pieczołowicie 
gromadzonych solniczek – dosłownie i w przenośni „zrzucając je ze stołu”.

Elementy kolekcji zazwyczaj ściśle uporządkowane i skategoryzowane, w projekcie Wiernik 
przedstawione są w nieładzie i uderzają swym nadmiarem. Solniczki ukazane na tle 
reprodukcji obrazów holenderskich mistrzów XVII wieku, wydają się być ich częścią, na 
powrót stają się elementami zastawy stołowej, przedmiotami codziennego użytku. Zsuwanie 
się ze stołu poszczególnych fragmentów martwej natury, nieporządek, światło odbite od 
lśniących powierzchni i wykorzystanie bogato zdobionych, luksusowych przedmiotów  
 
28. Franaszek, A. (2016) Folder do wystawy Słony chleb

Podczas pracy nad projektami zastanawiam się nad tym, czym właściwie jest tożsamość 
tych miejsc, jak i dlaczego tworzy się, poprawia, i przedefiniowuje, oraz nad tym, co nie 
ulega przekształceniom i stanowi stały element, centrum, wokół którego zmiany oscylują. 
Możliwe, że jednoznaczne odpowiedzi na najważniejsze pytania w ogóle nie są możliwe 
i musimy ograniczyć się jedynie do wskazywania w ich stronę. Sztuka jest dla mnie 
takim właśnie wskaźnikiem – stawiając pytania i prowokując refleksję, artyści i ich prace 
pozwalają nam zbliżyć się do odpowiedzi, zobaczyć pewne problemy z innej perspektywy.

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce jest instytucją, która jako główny cel działaności 
stawia ochronę wielowiekowego dziedzictwa kulturowego, jakim jest kopalnia soli oraz 
zbiory gromadzone od lat 50-tych, będąc jednocześnie w ścisłej czołówce najczęściej 
odwiedzanych muzeów w Polsce. Ekspozycje muzealne rokrocznie mogą poszczycić się 
półtoramilionową publicznością. Instytucja ta znacznie stymuluje ekonomicznie region,  
w którym funkcjonuje. Poznając historię tego miejsca zafascynował mnie fenomen 
postaci artysty, który odegrał w niej niebagatelną rolę. Po wojnie pod koniec lat 40-tych, 
kopalnia miała zostać w większości zalana wodą, wraz ze wszystkimi obiektami, które 
funkcjonowały w niej od wieków. Osobą, która zablokowała te działania był Alfons 
Długosz – artysta, fotograf. W moim rozumieniu wykonał on gest „Duchampowski”  – 
podnosząc z ziemi proste narzędzia górnicze i nadając im status eksponatów. Pasja Długosza 
doprowadziła do powstania wielickiego muzeum, a w dalszej perspektywie do wpisania 
Kopalni Soli w  Wieliczce na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1978 
roku. W swojej monografii „Magnum Sal jako zabytek kultury materialnej” wspomina:

(…) z podziemnego labiryntu zawalisk, czeluści i prawiecznych zrębów, wydzieraliśmy 
pradawne, porzucone lub zapomniane narzędzia pracy, dziwaczne machiny i urządzenia 
sprzed wieków. Gromadziliśmy je skrzętnie w podziemnej komorze. Miały dać świadectwo 
ogromu wielowiekowego trudu górniczego i dokumentować tysiącletnią historię ludu 
podziemnej krainy, znaczoną strugami potu i krwi. Zbieraliśmy skały i sole, skamieliny  
i kryształy. Skarbami tymi zapełniałem komorę po komorze.

W tej samej monografii zamieścił 134 wykonane przez siebie fotografie, w trakcie ich 
realizowania opracowując własną metodę doświetlania komór – stworzył dokument nie 
do przecenienia, pokazujący kopalnię „w czasie przełomu”, przestała bowiem wówczas 



stanowi wspólny mianownik, łączący twórczość dawnych mistrzów ze współczesną kreacją. 
Ukazanie dwóch nakładających i jednocześnie przenikających się w tym projekcie kolekcji 
muzealnych, zmusza do refleksji nad pojęciem muzeum i jego zbiorotwórczej roli.  
 
Fotografie solniczek nieprzypadkowo zostają umieszczone w rezerwacie komory Maria 
Teresa II,  w którym poczuć można niezakłóconą niczym przestrzeń kopalni z zachowanymi 
śladami górniczej pracy. Symboliczny początek i koniec – zestawienie miejsca, gdzie 
przez wieki wydobywano sól oraz przedmiotów, w których finalnie podawano ją na stół. 
Nieodzownym elementem, spajającym te dwie rzeczywistości, byli ludzie pracujący tu przez 
wieki. Film „Słony chleb” stara się ukazać dawną pracę górników – artystka sięga po ten 
motyw, by zwrócić uwagę na pracę współczesnych pracowników muzeum, którzy sprawują 
opiekę zarówno nad samą przestrzenią kopalni jak i nad zbiorami. Sięgając po performance 
i video, artystka zwraca uwagę na ich drobne, niepozorne, codzienne gesty, w których skupia 
się jak w soczewce pojęcie ochrony kulturowego dziedzictwa. Zagadnienie wprowadzania 
nowego porządku można odczytać w tym projekcie także pod innym kątem – jako powrót do 
tego co pierwotne, oczyszczenie ze zbędnych elementów, dotarcie do tego co najistotniejsze  
– w tym wypadku na samą kopalnię i jej charakter. 29

Performens będący początkiem i główną osią wydarzenia, był dosłownym odtworzeniem 
zastanej przeze mnie sytuacji „z życia podziemnego muzeum”. W ramach pracy z Instytucją, 
zapoznawaniem się z jej strukturą i zwiedzając poszczególne komory doświadczyłam 
takiego zjawiska: oto wchodząc do spektakularnej w swojej naturze groty nazwanej: „Maria 
Teresa II”, przestronnej, wysokiej na kilkadziesiąt metrów, zachowanej w swoim naturalnym 
charakterze i formie, nie „zaśmieconą” efektami-atrakcjami turystycznymi (licznymi  
w innych fragmentach trasy), usłyszałam dźwięk, jakby nadjeżdżającego pociągu 
towarowego, dźwięk niosący się w górę w ekstremalnie dobrych warunkach akustycznych 
komory – był obezwładniający i niepokojący, tak jakby zaraz kopalnia miała „zawalić się na 
głowę”…tymczasem po przeciwnej stronie, zza węgła wyłoniły się kolejno panie sprzątające 
– około siedmiu osób – każda pchająca przed sobą wózek zaopatrzony w dwa wiadra, miotły  
i szmaty. Panie, których obowiązkiem jest „czyszczenie” kopalni…
 
 
29. Franaszek, A. (2016) Folder do wystawy Słony chleb
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Co jest ważne? Potrzeba wypracowania kompromisu z innością? Zderzenie schematów 
pojęciowych, owocna dyskusja, wymiana doświadczeń, poróżnienie się i konflikt 
„interesów”?  Nie chodzi o określanie identyfikacji, lub o nadmierną identyfikację z danym 
miejscem czyli formę zaangażowania, oddania się…To raczej wielokrotne wizyty, pobyt 
w danym miejscu, badanie jego struktury, historii, trybu funkcjonowania, analiza kolekcji, 
zgromadzonych przedmiotów, tekstów, archiwaliów, poznawanie społeczności bezpośrednio 
związanej z tym miejscem, także z personelem administracyjnym i osobami, które 
bezpośrednio „współpracują” z artystą w procesie tworzenia.
 
Kluczowe jest, by muzeum było miejscem dyskusji – powinno pozwalać ludziom na 
rozważania zarówno o sobie samych, jak i o sztuce. I o społeczeństwie, tak samo jak 
o artystach, i dalej: (…) Powinniśmy rozumieć ideę kolekcjonowania na wieczne czasy, jako 
dającą przyzwolenie na reinterpretację w każdym momencie. 32

Prace zrealiowane przeze mnie w ramach  projektu – przedstawiające rozrzucone i spadające 
ze stołu solniczki – zostały włączone w stałą ekspozycję muzeum. „Naruszenie porządku” 
współistnieje teraz z dotychczasowym porządkiem. Ten rodzaj rozszczelnienia, wręcz 
samokwestionowania jest bardzo interesującym przykładem spojrzenia na siebie z dystansu,  
a dla mnie zupełnym zaskoczeniem i niespodziewanym „skutkiem” moich działań.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Esche, C. – dyrektor Van Abbemuseum, Eindhoven; współredaktor magazynu „Afterall”

Trzy miesiące trwała praca nad stworzeniem filmów dokumentująca pracę konserwatorską, 
animacji poklatkowych i fotografii kolekcji solniczek, oraz odtworzenie w ramach 
performensu „sprzątania kopalni”. Dwa tygodnie trwało „okruszanie” kopalni…wyjaśniam: 
komora, w której miało odbyć się wydarzenie, była w większości wyłączona z trasy 
turystycznej – istniało ryzyko, że kawałki soli mogą oderwać się od ściany kopalnianej 
komory, a spadając z tak wysokiej odległości stanowią zagrożenie dla zwiedzających. 
Górnicy, kilkanaście metrów nad ziemią, przygotowywali „przestrzeń ekspozycyjną” 
zrzucając na nią sól. 

Muszę podkreślić, że wszystkie moje działania i cały proces twórczy odbywały się  
w atmosferze niepokoju ze strony pracowników, szczególnym brakiem zaufania obdarzyła 
mnie „opiekunka” kolekcji solniczek, z dużą niechęcią udostępniając mi podlegające jej 
zbiory, a w dniu otwarcia kuratorka otwarcie powiedziała mi, że obawia się skandalu  
w związku z wystawą. Muzeum w Wieliczce stanowi wiele sprzeczności: z jednej strony 
pełni funkcję kolekcjonera, z drugiej producenta „mocnych wrażeń” w podziemnej kopalni, 
ochrona dziedzictwa nierzadko przejawia się w kuriozalnych aranżacjach, nie mających 
wiele wspólnego z pierwotnymi założeniami Długosza, często zasłaniając dawne komory 
przeładowanymi ekspozycjami, gablotami, obrazami, rzeźbami… Odwiedzając kopalnię 
oraz muzeum na zamku postanowiłam podjąć się krytyki instytucji i obranego przez nią 
kierunku działań. Nie z perspektywy sędziego, lecz osoby, która wchodzi do środka i próbuje 
spojrzeć na to miejsce dzisiaj – oczywiście mając na uwadze i nieustannie zestawiając 
z historią i pierwotnymi zasadami funkcjonowania. Jednakże próba wejścia w dialog 
odbywa się nie tyle z wizualnymi warunkami miejsca oraz ramą instytucjonalną, ale przede 
wszystkim z zamieszkującymi daną przestrzeń społecznościami i jej problemami.30

Kiedyś sztuka site-specific chciała się przeciwstawić urzeczowieniu, wiążąc się  
z miejscem, stając się nieruchomą: obecnie, chcąc zrealizować ten sam cel,  
opowiada się za płynnością.31 

 
 

30 Ługowska, A. (2012) Miejsce sztuki – sztuka miejsca Artykuł, Estetyka i Krytyka nr 25
31 j.w.
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b) Wystawa/Display (Galeria ASP w Krakowie, luty/marzec 2016)

Ulica Basztowa 18. Tłum obecny w galerii powoduje, że nie mam ochoty wchodzić do 
środka. Drzwi otwierają się – w twarz uderza ciepło oraz silny zapach żywicy i igliwia. 
Widzę dwie gęste, zbite kępy splątanych ze sobą drzew. Kilkadziesiąt sztuk! Pomiędzy nimi 
pozostawiono ciasne przejście. Po chwili dostrzegam, że całą przestrzeń wypełniają choinki 
– drzewka, które jeszcze kilka dni temu można było zobaczyć w wielu miejscach Krakowa 
wystawione na śmietniki po Świętach Bożego Narodzenia. Zeschłe, zszarzałe i częściowo 
ogołocone z igieł, na niektórych dostrzec można resztki świątecznych ozdób. Na jednej ze 
ścian został puszczony film, ukazujący monumentalną sosnę w momencie padania na ziemię 
po ścięciu.  
 
Przypominam sobie zaproszenie, które otrzymałam od Natalii kilka dni temu – amatorskie 
zdjęcie „Pana Jerzego”, przedstawiające jego własną, jak sądzę, przystrojoną choinkę, 
ustawioną w „zacisznym kącie” domu (między komputerem a telewizorem) Zaczynam 
zauważać połączenia, między każdym z elementów „Wystawy”. Jest tłoczno, trudno 
odnaleźć swoje miejsce, widok jest przytłaczający, jednak atmosfera jakby „świąteczna”, 
podniosła…33

Jako artystka otrzymałam zaproszenie do Galerii ASP mieszczącej się przy ulicy Basztowej.  
Jak czytamy na stronie akademii…: Po wielu latach starań Akademia Sztuk Pięknych 
im. Jana Matejki w Krakowie ma własną, piękną i nowoczesną Galerię Sztuki (…) Nowa 
Galeria znajduje się przy ul. Basztowej 18. Jest swoistym łącznikiem między przestrzenią 
miejską a wnętrzem budynku głównego Akademii wraz z mieszczącymi się tam galeriami 
wydziałowymi, promocyjnymi oraz Muzeum ASP. To bardzo interesująca, interdyscyplinarna 
przestrzeń ekspozycyjna oraz nowe miejsce spotkania ze sztuką i jej twórcami. Galeria 
w momencie mojego pojawienia się funkcjonowała od ponad roku, w tym czasie nie 
prezentując ani jednej wystawy wychodzącej poza schemat wieszania obrazów na 
przezroczystych żyłkach. Tymczasem w ramach „Wystawy” zamieniła się w „wysypisko” 
świątecznych drzewek, a tekst towarzyszący odnosił się do tradycji i wyłaniających się z niej 
obiektów materialnych, które są podstawowym obrazem kultury danej wspólnoty ludzkiej.
 
33. Helizanowicz, B. (2016) Wystawa, jako Wydarzenie, Wiadomości ASP, nr 73, str.115-114
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c) Kraków w pudełku (MHK, Kamienica Hipolitów, październik 2016/luty 2017)

W ramach projektu „Kraków w pudełku” podjęłam się współkuratorowania oraz aranżacji 
wystawy. Do opisu posłużę się krytyką, która pojawiła się w mediach po otwarciu wystawy:
Dla krakowskiego świata artystycznego to wystawa widmo – w muzeum, które omijają bywalcy 
Bunkra czy MOCAKu, na Rynku Głównym, z plakatem przedstawiającym klucz ptaków 
lecącym nad Wawelem. Po tytule „Kraków w pudełku” i miejscu – Kamienicy Hipolitów, 
oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – ja też spodziewałabym się czegoś innego. 
Może czarnej kabiny, w której można przeglądać starannie zdigitalizowane zbiory, może 
pudełka z miniaturowymi zabytkami Krakowa, wykonanymi przez lokalnych artystów, może po 
prostu wystawy o szopkach. Kilka dekad temu w piwnicach pałacu Krzysztofory (innej siedziby 
MHK) odbywały się pokazy teatru Kantora, a Druga Grupa do czeluści potrafiła wsypać kilka 
ciężarówek piasku i kazać szukać zwiedzającym wmieszanych w masę kamieni szlachetnych. 
Cóż, te czasy dawno już minęły, a jeśli zarządzające obecnie Krzysztoforami i Kamienicą 
Hipolitów MHK stawia na jakąś sztukę współczesną, to będzie to raczej sztuka sprzed kilku 
dekad – pokazywany ostatnio ilustrator Daniel Mróz czy rekonstrukcja wystawy Alfreda 
Lenicy. W tym miejscu wystawa przygotowana przez absolwentów i studentów krakowskiej 
ASP to zadziwiający powiew młodości. (...) Boite-en-valise (Pudełko-w-walizce) Marcela 
Duchampa, jedyna w swoim rodzaju prezentacja sztuki awangardzisty, przygotowana przez 
niego samego. Miniaturowe reprodukcje najsłynniejszych dzieł artysty, w tym choćby Wielka 
szyba, poskładane obok siebie, mieściły całość dokonań w łatwej do transportu formie.  
Walizka dawała Duchampowi niezależność. Jej również domagają się w muzeum młodzi 
artyści, a zmagania te szczególnie wyraźnie widać nie tyle w pokazanych przez nich 
pracach, ale przede wszystkim w aranżacji i opracowaniu graficznym ich działań, dla 
których inspiracją był właśnie Duchamp. Aranżacja, przygotowana przez artystkę Natalię 
Wiernik (jej prace pojawiają się również na wystawie), znacząco odbiega od tych, które 
zwykle wtej sali wykorzystuje MHK. Zamiast rzęsiście oświetlonych informacyjnych tablic, 
Wiernik zdecydowała się maksymalnie wyciemnić przestrzeń – czarne są ścianki działowe, 
nie wszystkie gabloty zostały oświetlone, napisów nie da się odczytać gołym okiem. Dlatego 
właśnie każdemu widzowi na wstępie zostaje wręczona latarka – tak jak na słynnej Exposition 
Internationale du Surrealisme zaaranżowanej przez Duchampa w 1938 roku we współpracy  
z innymi klasykami tego nurtu.34

34. Nowicka, M. (2017) http://magazynszum.pl/krytyka/opakowanie-musi-miec-zawartosc-o-
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W ramach wystawy stworzyłam także instalację odnoszącą się do przechowywanego  
w zbiorach muzeum archiwum fotografii: (…) punktem wyjścia do współczesnej wystawy 
fotografii miało być ogromne, zdigitalizowane archiwum MHK, pełne zdjęć miasta. Znajdują 
się w tym archiwum zarówno zdjęcia atelierowe, wykonywane przez pionierów krakowskiej 
fotografii Ignacego Krigera czy Wacława Rzewuskiego, dokumentalne zdjęcia autorstwa 
pokoleń fotoreporterów, czy zdecydowanie późniejsze zdjęcia H.Hermanowicza. Są też 
zdjęcia z wydarzeń historycznych i tysiące innych – zdjęcia muzealnych wystaw, portrety 
mieszczan i przekupek, kajaki na Wiśle, miejskie wydarzenia i gołębie. Jak zaznacza  
w tekście kuratorskim J;Strzyżewska, w muzealnym archiwum trudno dziś o dostęp do 
oryginalnych odbitek czy szklanych klisz. Zdjęcia, przez pokolenia fotografów przekazywane 
do zbiorów MHK, funkcjonują dziś tylko w wersji cyfrowej. Młodzi artyści, którzy zostali do 
muzeum zaproszeni do współpracy, uzyskali więc dostęp nie do oryginalnych nośników,  
ale do zerojedynkowego zapisu tych właśnie obrazów. (…) W ciemnościach, na tle wideo 
A.Kryjomskiej, przedstawiającego wielokrotnie powiększone, powoli opadające  
w powietrzu drobinki kurzu, stoi stara, drewniana gablota, która mogłaby skrywać kolekcję 
jakiegoś prowincjonalnego muzeum. Jej kontur widać wyraźnie w ciemnościach – gablota 
się nie domyka. W jej wnętrzu, zamiast aksamitnej poduszki z elegancko przyszpilonymi 
obiektami, piętrzy się stos wrzuconych przypadkowo fotografii. Archiwum Natalii Wiernik 
to odpowiedź na pytanie o pracę ze zdigitalizowaną kolekcją, zalewającą zainteresowanych 
masą obrazów. 35 

W ramach instalacji podjęłam się wydrukowania archiwum muzeum, a gest ten opatrzony 
został tekstem: „W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego znajduje się 15 milionów 
zdjęć, a proces ucyfrowienia materiałów archiwalnych dostarcza na bieżąco kolejnych 
pozycji i powoduje, że zbiór ten ciągle rośnie. Wyzwanie digitalizowania i skutecznego 
udostępnienia cyfrowego dziedzictwa staje w konkurencji z reprezentacją komercyjną  
dostępną online, tak aby współcześni użytkownicy sieci mogli mieć równy dostęp do 
muzealiów jak do wszystkich innych treści internetu.” 
 

krakowie-w-pudelku-w-mhk
35. Nowicka, M. (2017) http://magazynszum.pl/krytyka/opakowanie-musi-miec-zawartosc-o-
krakowie-w-pudelku-w-mhk
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c) Re-kolekcje

Praca na zdigitalizowanych zbiorach udostępnionych na stronie internetowej Rijksmuseum 
(Amsterdam) – „Start creating your own masterpiece!”– tak głosi hasło reklamujące 
wysokiej rozdzielczości obrazy, zachęcając użytkowników strony do pobierania plików 
eksponatów i tworzenia z ich pomocą nowych obiektów (dając jako przykład naklejki na 
samochód, czy nadruk na koszulce).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dutch still life with balloons 
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8. Konieczność/zakończenie

Żyjemy według konieczności, a nie według celowości.36

W ramach swojej pracy podejmuję problemy w zasadzie nierozstrzygalne. Stoję wobec 
wszystkich pytań – godząc się niejako na brak ostatecznych odpowiedzi. Zderzanie jednak 
wielu opinii, projektów, spostrzeżeń i różnych punktów widzenia  – uważam za cenne  
i warte podejmowania. Raz za razem wspominając Poppera i jego sformułowanie o drodze 
postępu, która usiana jest obalonymi teoriami.

Sam proces uznaję za cel sztuki. Jej skutki są poza moją władzą czy intencją. Jakże 
diagnozować? Nie upatruję tutaj władzy – ani artysty, ani sztuki. Idąc za myślą Simone 
Weil – to punkt widzenia wyznacza to, co widzę, zawsze jest ograniczony, skazani jesteśmy 
na ciągle zapośredniczenie. Weil mówi też o ideale, o spojrzeniu wolnym od masek  
i przesłon – mówi o wyłączeniu „nas” i władzy generowania obrazów, o tym co wydarza 
się, gdy ustępuje „gra wyobraźni i zakłamanie”. Zatem wyjście z własnego zamknięcia,  
z więzienia „ja”, porzucenie dotychczasowych działań i towarzyszącego im 
samozadowolenia, negacja pewnego „dobrostanu”, podjęcie ryzyka i uważne oczekiwanie, 
otwarcie się, kontemplacja, spojrzenie, spotkanie, poddanie się konieczności, 
nieuchronności, rezygnacja z „władzy” – to stanowi o początku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Weil, S. (2004) Dzieła, Poznań: “Brama” - Książnica Włóczęgów i Uczonych
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Well-being
Daily life and art

Introduction:

The aim of the presented doctoral thesis was the accomplishment of an artwork belonging  
to the realm of site specificity and consisting of photographs, objects, stop-motion 
animations, a sound installation and a performance. This dissertation is an attempt to outline 
the background for the activities undertaken by me, it will be an elucidation of the thoughts 
that accompanied me when creating this work. Within this thesis, I undertake to, so to say, 
define my artistic activity not only in relation to the realised projects. The linchpin for these 
reflections is the issue of a clash between contemporary art and a cultural institution/the 
essence of contemporary art in relation to a museum institution. I ask questions concerning 
the kind of exchange and interaction that emerges in this process as well as questions 
about the problems that are raised in today’s discourse in the area of contemporary art 
with reference to this process. The institution I decided to collaborate with is Wieliczka 
Salt Mine. Moreover, I briefly analyse other realisations. As an artist and curator I initiate 
a debate on the exhibitions “Kraków w pudełku” (ang.: “Krakow in a Box”) held in the 
Historical Museum of the City of Krakow and “Wystawa” (Eng.: “Display”) realised in the 
gallery of the Academy of Fine Arts in Cracow. Through all these activities I created the 
cycle the unifying element of which is the common title “Well-being”.

I do not aim to define the “domain” – art has been more elusive and difficult to categorise 
for a long time. Too much attention paid to the medium, “specialising in” this medium, 
fosters complacency. Restricting oneself the “well-being” of this medium may turn out 
to be an illusion of being creative, incessant replication of certain schemes and patting 
oneself on the back. Art is not necessarily related to an immediate material effect of an 
artist’s work! The realisation of my doctoral thesis is a multi-stage process and a paradigm 
of change is embedded into its structure. It is, like the creative process itself, volatile and 
eludes conventional categorisation as it is a peculiar unification of time and space, just as 
this paper, which was written in a process whose content I divided into chapters.
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I regard an image (imaging) to be not so much a “view”, composition, interplay of coloured 
spots, hues and taints, I do not refer exclusively to the field of art and culture but rather to 
everything we interpret, discover, contemplate, perceive, feel. After all, according to Jung, 
we live only in the world of images. Reality “as such” is impenetrable (unobtainable) for us. 
An image is seen a fundamental (“existential”) issue – we live only in relation to images, 
in images, we acquire knowledge  and understanding through images. Speaking of the 
category “image”- understood as a work of art we are supposed to look at (“a visual work of 
art”) - particularly in contemporary art - it has lost its foregoing meaning (a tangible product 
of human manual labour, e.g. a painting). Thus, an image might be an act occurring in a 
process, a performative action, which is intangible, everything that provokes “thinking”, 
everything that is subject to interpretation. A sound or smell may also play an image-
inducing role. An image we encounter can be very powerful. This is the kind of image Artur 
Żmijewski mentions in his manifesto of 2007 (“Applied Social Arts”):

(…) an image is becoming both the door and the source of knowledge – a reference to it,  
an address, a link to a website. Images understood as an extremely capacious system of 
recording, enabling the coding of , for example, incongruities and incoherencies without 
impairing the discourse by means of conveying the entire knowledge, which is “total” in 
nature. 1

I started this dissertation by mentioning the issues which I treat as “dogmatic” ones 
and which are indispensable for a better insight into the process I have initiated and am 
incessantly undertaking as an artist. The problems raised by me through my projects, as well 
as in my teaching and educating work, are the evidence of my status, my starting point.  
It is not a manifesto but rather the so-called “artist statement” that I start by attempting to 
define art and looking for the essence of my activity in this area. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Medical imaging

My Husband is professionally involved in creating and interpreting images, i.e. images 
of human body. He is a medical doctor. In medical terminology, the concept of medical 
imaging is the term used to describe non-invasive medicine, dealing with obtaining images 
of human body and, on this basis, with describing the changes the body undergoes. Modern 
medicine relies on medical imaging, which is the very basis, the starting point for further 
activities, and which shows the way , is prognostic for the development of a disease and 
determines further treatment recommended for a patient. Doctors, wishing to appropriately 
or effectively interpret the image, need to possess knowledge. Moreover, they have had to 
see a lot of cases and, as a result, must have experience. Additionally, they need to know 
what they are looking for, at the same time being prepared for the unexpected. They cannot 
be limited to the first pathology they can recognise, but they have to look for other ones, 
also (maybe first of all) for those the existence of which is not indicated by the data in the 
referrals they receive from clinicians. They need to have the ability to constantly find  
a new angle of looking at things, to look at things anew. It is not enough to see! It is 
necessary to be capable of naming and describing things, to know the most up-to-date  
and ever-changing system, i.e. the language of every subspecialisation. The book my 
husband is reading ,i.e. “Atlas of Normal Radiographic Images Mimicking Pathologic 
Conditions” is an interesting issue (digressing: the book in itself “imitates” a telephone 
directory). Doctors, when creating and describing an image, diagnose, consider, speculate 
about the existence of physiological or pathological changes.  Good diagnosticians are 
able not only to discern the disease pattern, not only touch on problems, but also show the 
direction, i.e. give guidelines for further activities. Still, what happens next is beyond their 
intention; these are interventional doctors who interpret the diagnoses and make decisions 
on a “cut” or refraining from it. In other words, the effectiveness of the diagnosis is beyond 
the reach of a diagnostician.

It would be difficult for me not to find a metaphor of art, its effectiveness and interpretation  
in the above description. Thus, let us move to the realm of art – it certainly is a non-
interventional activity.. . although it would like to call itself effective… and the artist/
recipient aims to make a diagnosis through images? Predicts a disease?
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that we obliterate the view/reality/truth with ourselves8, i.e. our expectations, pretensions, 
projections, assumptions, …Uncertainty and ambiguity are, in a sense, inseparably 
connected with art, and therefore even more with the terms we employ in our efforts to 
describe or define it. Thus, the question arises if trying to define it is worth the effort?  
(And again) in Popper’s works, I encounter an interesting view that these are not definitions 
and collecting notion that develop our knowledge, but it is the courage to formulate new 
ideas and opinions, and subjecting them to criticism and trials that broadens our knowledge 
and results in verifying our theories so that errors can be eliminated from them, leaving the 
most credible part at a particular place and time… Hence, any efforts aimed at defining, 
naming and formulating theses are a challenge which is worth addressing, considering an 
increase in our knowledge which is likely to occur provided that we have a critical approach 
to our own thoughts and deliberations. Attempts at defining should be made, yet arriving  
at one correct definition may prove to be impossible. 

3. Art reflects the times9

This elevated and idealistic but also extremely simple quote from the black vocalist and 
social activist, Nina Simone, who emphasises the responsibility of all artists, is still valid. 
Art perceived as a reflection of the times. Art diagnoses in a non-interventional way. 
It occurs in a conversation, relationship, encounter – it is a happening. Beyond these 
categories, it appears to be meaningless décor, an exclusive product.
Art reflects the time, in my opinion, does not mean the politicisation of art. How to 
distinguish the so-called “engaged artist” from a politician or social activist? And how to 
discern the difference between an artist traversing the world and realising constantly new 
site-specific projects and a pseudo-ethnographer or a pseudo-anthropologist?

“Instead of drawing graphs, art enters real-life situations. Its cognitive strategies do not 
put reality in brackets in the way science does. It reaches beyond brackets – knowledge is 
born within life itself, emerges from emotions, visions and experiences, from what we have 
actually lived through. And it is all these things combined. (…) In order to recognise reality, 
art does not treat it patronisingly, art identifies itself with it.  It is impossible – science will 
say – the observer has to be external to the observed object . The very act of “observing” 
locates him “outside” . However, art says it does not have to be so.”10 

2. In pursuit of a definition 

“Effectiveness of Art”2 is the title of the book published in connection with the project 
having the same title, which was implemented in the Art Museum in Lodz in 2012. It is  
a peculiar polyphony of opinions expressed by critics, artists, social scientists, journalists, 
activists, art theorists… – scientific and scholarly papers, interviews, essays, polemics and 
manifestos. Critical thinking about the threads raised in this book and finding the statements 
made by particular authors controversial inspired me to begin my own personal narrative 
pertaining to the already mentioned notion of “effectiveness” in the context of fine arts.  
For a long time, I have been thinking about the definition of art and, as a result, about its 
function, purposefulness, effectiveness.

Is it really possible to define art? Recalling Popper’s lesson in” Knowledge and the Mind-
Body Problem” 3,, the problem of the definition is brought up, namely the widespread belief 
that a given term does not have any significance until it is defined. Doubtlessly, the definition 
plays a vital role in the world of science and knowledge. Popper discusses an extremely 
interesting issue related to the definition of truth - there was a time when this notion 
was strongly questioned by philosophers and logicians some of whom went to extremes 
treating the truth as an idea devoid of any meaning or substance. Then, Alfred Tarski made 
an attempt to save the idea of truth by trying to define it using terms that could not be 
questioned. He, inter alia, stated that the truth “corresponds with facts”. It can be concluded 
that by means of formulating a definition Tarski, in a way, saved the truth from exile4. At this 
point, I realised something important in connection with Tarski’s definition of truth: maybe 
art, just like the truth, corresponds with facts? Or maybe, we should put in in other words…. 
art should correspond with/refer us to facts. 

I am not interested in facts but in the truth. 5  

In this text and in the terminology used by me, I will avoid the adjectives “true”  
and “real” as they assume something ultimate, while, in my opinion, such issues can neither 
be settled, nor measured, nor assessed. The truth is inaccessible for us [The truth is merely 
an illusion?]6, as Nietzsche claimed. According to Xenophanes, For even if by chance he 
[man] were to utter The Final Truth, he would himself not know it7, and Simone Weil says 
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The artists who took part in the exhibition had, so to say, “hit the wall”, their ultimate 
artistic gesture (?!) turned out to be forsaking art. Arthur Cravan (1887-1918) regarded as 
the precursor to Dadaism and surrealism, last seen in 1918, set out on a solo voyage across 
the Pacific he never returned from. Bas Jan Ader (1942-1975), a conceptual artist and 
performer, in 1975 decided to cross the Atlantic in a tiny boat “in pursuit of miracles” and 
after three weeks the artist could be no longer tracked. Chris Burden (1946-2015), a leading 
representative of performance art, to demonstrate his protest against the Vietnam War, 
risking his life, got shot up in an art gallery. Lee Lozano (1930-1999), frustrated by what 
she perceived to be the “vanity” of the artistic world, made a decision to give up her artistic 
activity, and her disillusionment referred mostly to the feminist movement – she decided not 
to talk to women for the rest of her life…
“Gestures of Disappearance” implies an emancipatory model of the role and behaviour 
of an artist, a belief that the activities of a single artist are able to, under certain social 
conditions, exert a steady and significant impact. Each of the four protagonists of this 
exhibition drew different conclusions from the shared experience of losing sight of the 
horizon, they had been in vain trying to reach.13

This summary of the curator, after more than ten years since the first exhibition of this 
collection, lets air off all this slightly exaggerated drama of the above stories: (…) they 
completely surrendered to the vision of their art, understood as art defined by its absolute 
daunting impracticality and not the possibility of finding a way to create conditions for its 
future development.14

Thus, the criticism refers to the artists themselves, who through this ultimate performative 
gesture expressed their complete trust in the “effectiveness of art” but never attained their 
objective. In hindsight, their performance seems to be a slightly naïve, egoistic action. 
A striking afterthought emerged in my mind on leaving the gallery… and it still has not 
abandoned me: too much attachment to looking for an objective/effect may turn out to be  
a blind alley. To continue this thought, I will quote Artur Żmijewski once again. I admire him 
not only as an artist but also as an author of various statements, texts, interviews… I regard 
thoughts and opinions that can be found in the already cited manifesto “Applied Social Arts” 
to be elevated and valuable despite the fact that they contain numerous antinomies.  
I will come back to passages from this text a number of times, although its main idea is not 

Can art be identified with life? For me, it would be hard to agree with it. Art is more of 
an agreement for the inevitability of constant mediation, constant confusion/mistakes, 
always looking from a particular point of view, from a given perspective. This is the only 
assumption that creates the potential of touching upon “reality”- are there not, in every 
field, enough of those specialists who are completely convinced of the legitimacy of their 
arguments, of the truth and reality? An artist who belongs to this group is blindfolded. 

4. Daily life and art.

I was walking along Karmelicka Street on a scorching summer day of 2015. My son had just 
turned one, and I was absolutely preoccupied with and increasingly more involved in the 
coexistence with the other family members, a crash course in everyday matters and lessons 
in maturity were going on, while the very essence of art in my life was amidst tensions,  
I was experiencing a kind of “redefinition” of art, and in my head thoughts were lingering 
about the influence of art on my life, its significance, its effect on the society….Karmelicka 
Street, Planty, I got into “Bunkier”, the minus first floor and the exhibition Gestures 
of Disappearance/ Gesty znikania) An exhibition/phantom, more like a collection of 
documents, walls covered in photocopies of documents, here and there single photographs. 
Curator: Alexander Koch- reconstruction of his exhibition project first held in the gallery  
of the Academy of Fine Arts in Leipzig. In 2015, two institutions invited Koch to present the 
reconstruction of his exhibition, so the two reconstructions were being held simultaneously: 
in Kunsthall in Bergen and in Bunkier Sztuki in Krakow. The narrative plotted around the 
borders of contemporary art, consisting of replicated missing works of art, documents,…  
the exhibition having nothing in common with the traditional approach to arranging works 
of art in a gallery space, but being rather an attempt to literally transfer the story, a literary 
form, into the area of visual arts. 

I read: “(…) the unifying element between the four artists participating in the exhibition is 
this profound need, a truly romantic motivation: the willingness to combine art and life so 
deeply and fully that this passionate embrace would enfold everything – the whole matter, 
the whole body and the entire reality.(…) In a peculiar way, they represented probably the 
most radical form of institutional criticism one can imagine: shutting the door permanently 
for art understood as a real option.12”
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a participatory project assumes that everybody can be involved in a given project and this 
is how he idealises this model of art, assigning it a leading role of the most valuable and 
needed one today. Art as a model of democracy… and this is where art is equated with  
a political system. 
 
Looking for my own definition: is participatory art not “every kind of art”? Each kind of 
art requires viewers, those who watch and co-create. A work of art with no audience, no 
interpretation, does not exist. This is the reason why a work of art can mean one “thing” 
for the artist in the course of the creative process, something different on its completion 
and something still different for a viewer. This complex relationship between the artist, the 
observer, and the work of art has become a central issue which underlies my artistic activity. 
Anything that matters occurs within this relationship, and, which is obvious, problems, 
conflicts and misunderstandings are inherent to relationships. I agree with Bishop because 
I see the risk posed by art (participatory) which emerges when we apply the so-called 
symbolic power.18

Symbolic power is an extremely interesting and, at the same time, disturbing concept 
introduced [issue raised?] by the French anthropologist, Pierre Bourdieu. This concept 
means the so-called soft power, symbolic impact; this is a particularly effective and 
widespread form of governance! It is frequently exercised by public authorities and social 
groups as well as in everyday practices related to upbringing, education systems, or …  
in art. Bishop concludes by putting forward the thesis that new categories have to be 
applied to assess art, but certainly these cannot be ethical or political ones in the common 
understanding of these terms – This is an ethical standpoint: to understand each work of art 
on the basis of its own principles, in its own specific social and historical context.19 I only 
partially agree with this statement. To a certain extent, Art is characterised by the distinct 
category of ethics and morality. This is my understanding of the autonomy of art. Still, there 
are limits to it where it clashes with the freedom/autonomy of another individual, another 
human being. When art “trespasses” this border, it assumes responsibility for actions which 
are akin to those it rebels against. It exercises the above mentioned symbolic power. It 
responds with a lack of tolerance to a lack of tolerance, by infringing to rules to infringing 
rules. Little by little, it becomes an element of a political game since, by trying to counteract, 
it begins to use the same “arguments”.

compatible with the assumptions I am trying to present here, and the manifesto of 2007 
specifying the “obligations” of art, its aims and impact on social life will be juxtaposed with 
the opinion (a prologue to departure? gestures of disappearance?) expressed in an interview 
he gave in January 2017: ‘(..) you simply have became a realist and you no longer expect the 
change you meant when you were writing the manifesto “Applied Social Arts”?’ 

Artur Żmijewski: ‘I have reached the level of realism. The illusion, which virtually belonged 
to the ‘90s, that there is more freedom in the area of art, has faded away.’15 
I will comment on the above with the thought I encountered in Kołakowski’s works  
– I believe it is related to attributing power to our own aspirations, judgements and opinions:
The degeneration into despair is a common among those who once believed in ultimate 
solutions and now have completely lost this confidence. 16

…
It seems to me that only a straightforward attempt to unify life and art instead of separating 
them with a solid borderline gives impact to actions. It is not treating art in itself “too 
seriously” (see: Footnote17!), but this close interweaving of art and life: indeed, creative 
acts are potentially intrinsic to every human activity. I agree with Joseph Beuys when he 
describes thinking as the basic field of human creativity – he compares thinking to sculpting. 
The daily life of every individual is a matter of art.  I do not view the integration of art with 
life as limiting the role of art to realising social policies and promoting social attitudes… 
On the other hand, I do not deny that this might be its impact. Art by being subjected to 
achieving aims loses its objectivity, by trying to be effective becomes a tool in the power 
struggle, and by becoming a tool loses its subjectivity.

5. Participatory art and symbolic power.

As I pointed out above, art needs to retain its autonomy so as not to become a tool in the 
hands of political or economic forces. At this point, I would like to consider the concept 
of the so-called participatory art, by referring to the opinion of a renowned British critic, 
Claire Bishop, who notices the risk of making use of participation as an artistic strategy by 
a political system which is akin to fascism and Bolshevism, as it was in the case of Italian 
futurism. On the other hand, Nicolas Bourriard, the author of “Relational Aesthetics”, who 
was criticised by Bishop, defines participatory art as a form of democracy; indeed,  
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6. The museum is everywhere.22

The topic of the “purposefulness” of art and the participation of art, which I analysed above,  
is inseparably connected with the topic of the functioning of a museum as an institution. Out 
of all the cultural institutions and centres, it is the museum that is most frequently visited. 
Over time, it has become a social institution, an initiator of change, a cultural centre and …  
to a large degree, a political and economic tool. But,… It could be worth going back to the 
origins, so often forgotten, to be able to view our 21th-century discoveries from a certain 
perspective, realising the nature of the longevity of the museum phenomenon, which is deeply 
rooted in our incessant need to reify memories.23

Doubtlessly, it is the museum institution that has been playing a particularly significant role 
in the preservation of cultural heritage over the years. The museum has been involved not so 
much in assimilating collections from treasuries, libraries, archives, residential furnishings, 
church and national property but in the reification of memories! The conservation of both 
the tangible and intangible heritage over centuries has a vital educational role worldwide. 
Interestingly, at the beginning, it was not only allowed to watch and read the gathered 
exhibits but also to touch them – discovering the texture of the matter was a natural thing, 
embedded in the so-called “profound insight”, the position of the visitor was virtually “in” 
the collection and not only that of a passive spectator. In Europe, the 17-th century is often 
called the era of art and natural history museums (frequently referred to as collections of 
curiosities). This period coincides with the period of establishing and developing academies 
of fine arts and sciences. In those days, in each larger town one would find a cabinet of 
curiosities or museum (the word is derived from the Latin museaum, which, in turn, was 
coined on the basis of the Greek word mouseion, i.e. the place or temple dedicated to 
the Muses, the ancient goddesses of particular arts). Since the late 1980s we have been 
witnessing a kind of transformation of museum institutions, which have been changing their 
status, i.e. the transition from a passive/collection-based museum to an institution actively 
shaping the social environment. The museum is no longer merely a place where exhibits 
are collected. The phenomenon of the so-called narrative museum, which does not own any 
exhibits or collections, is becoming increasingly more widespread. The narrative museum 
is otherwise referred to as the museum of historical memory, i.e. we have to do with the so-
called musealisation of historical memory. The museum which preserves the memory of an 

Thus, how to juxtapose arguments, adjust measures, balance actions… how to enter 
relationships, realising the differences? 

Leszek Kołakowski in “Looking for the Barbarians: The Illusions of Cultural Universalism” 
asks incisive questions referring to tolerance and differences between particular 
civilisations… Let us assume that these “civilisations” are particular social groups with their 
own views, traditions, beliefs – with their own culture and conceptual schemas.

To what extent can we to affirm our own exclusive belongingness to one civilisation without  
a simultaneous urge to destroy other ones?20 

Kołakowski, analysing cultural differences and recalling conquests of Spanish conquistadors, 
asks the question of who is the barbarian here? The attacked tribes or the Europeans 
attacking them? Obviously, classifying all kinds of conflicts, wars, conquests as black or 
white is absolutely ahistorical! Most frequently, there is no one party which is 100 per cent 
good and another party which is 100 per cent bad. What does the term “barbarian” mean 
-  a man devoid of moral rules? Certainly, both the parties followed their own rules and 
arguments…

Our attitudes (…) are, indeed, ambiguous and maybe even contradictory: on the one hand, 
we have accepted the kind of universalism which tries to hold back those who judge different 
civilisations and which proclaims their fundamental equality, but, on the other hand, by 
affirming this equality, we also affirm the exclusivity of and intolerance towards each culture 
separately; thus, we affirm something which, by virtue of this very act of affirmation, has 
been just conquered by us.21

What is the solution then? Referring to the European culture, Kołakowski stresses the 
necessity of self-questioning and abandoning our exclusivity, of being able to view ourselves 
through the eyes of other beings – I adapt all of the above to the needs of the discourse on 
the nature of art. I treat the ability to question myself as its essential characteristic. Even if 
we are not able to change something in a spectacular way, it does not mean that we should 
not join in the discussion and give up trying to broaden our own conceptual schemas as well 
as those of the social group we take up a dialogue with. This is how I understand the role of 
discourse in participatory art. 
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In Poland a significant increase in the so-called “interactivity” at the interface of the 
museum/viewer has been noticeable over the last several years. There are attempts to 
mobilise local communities. Along with traditional museum collections, “virtual collections” 
are emerging. However, there are other problems Polish museums are still facing, problems 
taking place within these institutions, and we can all the time observe disturbances in 
fundamental operational matters. At this point, I will quote Prof. Omilanowska once again:
(…) we receive complaints from museologists who bar other researchers from examining the 
collections stored in the warehouse. (...) The prevailing stereotype of a purebred museologist 
is that of someone who has spent their whole lives working on a collection and making sure 
that no one disturbs this activity or bothers them with a new outlook on the attribution of 
works of art or initiates a dialogue with them. This is the bottom line: the issue of changing 
the mentality of museologists.25

I had a chance to experience collaboration with museologists within the project “Salty 
Bread”, which I am going to describe later.

8. Well-being 

The thoughts contained in the theoretical part of my thesis have always accompanied me 
whenever I had to deal with a new set of questions: the practical side of my thesis does not 
provide sufficient answers to these questions. Nor does it provide definitive ones. Working 
on my thesis, I am preparing the background necessary for understanding my activities, I am 
giving the recipient “words=keys” to equip him/her with a tool for interpreting the images 
presented below. By choosing the form of “artist statement” I would like to avoid the form of 
“report” on the completed job. Furthermore, when describing the details of the practical part, 
I am giving the floor to “performers”, taking part in particular events and actions.

a) “Salty Bread” (Wieliczka Salt Mine, October/November 2016)

It is amazing to experience an encounter with an artistic institution seen from within, being 
able to see it and becoming brutally acquainted with restrictions resulting, for example, 
from the fact that institutions and artists put different issues at stake, or from the fact that 
ideas are often less important than procedures. What an institution puts at stake is the need 

event instead of specific relics of the past. The first institution of this kind was the Holocaust 
Museum in Washington, D.C. – a subjective narrative created by means of the “new media” 
(in contrast, there is also the objectified narrative, i.e. a museum, where a museum exhibit is 
the medium). The narrative museum gives rise to doubts and controversial opinions;  
I also find it rather difficult to make up my mind about Oskar Schindler’s Enamel Factory, 
which contains a peculiar excess of stimuli, effects, multimedia, lights and sounds … which 
leave no room for thinking, leaving an impression that the exhibition is intended for primary 
school visitors, not to elevate them to a higher level but to leave them where they already are. 
Professor Małgorzata Omilanowska provided an answer to this problem in an interview she 
gave in 2013:

Some friends of mine who had just visited the Holocaust Museum in Washington told me that 
on entering the second room of the museum they had started crying and had not been able 
to move any further. Visitors to the former concentration camp Auschwitz- Birkenau also 
cry and they cry because they are touching the truth. There is no need to manipulate their 
emotions. So the following question arises: do we have to resort to such media not being put 
in an equally uncomfortable situation as the Americans who simply do not have anything to 
show?24

The issue which is especially prominent with reference to the activity of current museum 
institutions is the already mentioned participation. It can be said that it marks the return to 
the very origins, the idea of creating a museum – the Pythagorean tradition, according to 
which the museum was  a meeting place. Digging up through enormous amounts of materials 
permeated with the discourse on art and its impact as well as on what art should be like, 
which comes to the boiling point and overflows the boundaries moving in all directions, 
constantly changing shape, contradicting itself, and swallowing its own tail, museums seem 
to be mute witnesses, but they more and more often invite contemporary artists, open their 
doors and become the subject to discourse and criticism themselves, while the participation 
theme has become an integral part of their rhetoric – educational programmes are growing in 
importance, there is more emphasis on the active participation of the audience in workshops, 
lectures and presentations… in short: for some time, stimulating, activating and engaging 
social groups has been the main aim of the activity of museums.
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efforts culminated in establishing the museum in Wieliczka, and later, in putting it onto the 
UNESCO World Heritage List in 1978. In his monograph “Magnum Sal as a Monument of 
Material Culture” he recollects:

(…) from the underground maze of collapsed spaces, depths and primeval extracted walls, 
we were wresting old forgotten and forsaken equipment, bizarre machines and centuries-old 
devices. We were gathering them meticulously in an underground chamber. They were meant 
to do justice to the enormous miners’ efforts over the centuries and supply documentary 
evidence of the millennial history of the inhabitants of the underground land, marked with 
spouts of sweat and blood. We were collecting rocks and salts, fossils and crystals. I filled 
one chamber after another with those treasures. – In the same monograph, he included 
134 photographs. While he was taking them, he developed his own method of illuminating 
chambers, and in this way he created an invaluable document showing the salt mine “ during 
the breakthrough”, as it stopped playing an exclusively utilitarian role, becoming a cultural 
institution.  
 
The title of my project “Salty Bread” intentionally refers to the short movie released by the 
Educational Films Studio (Polish abbrev.: WFO) in Lodz in 1958, which was shot on the 
basis of Alfons Długosz’s guidelines. The movie shows what mining works looked like in 
the old days by means of demonstrating the applications of the old machines and tools he 
found in the salt mine. The activity of Alfons Długosz, who was inseparably connected with 
the museum, is the starting point for my reflections on the project “Salty Bread”. Below,  
I will cite extracts from the curator’s opinion prepared by Agata Franaszek in the course 
of the project-oriented activities, analyses and conversations: Długosz, an artist, turns up 
in the salt mine and introduces a kind of “new deal”. He transforms the way of thinking 
about the mine, which is thereby given the status of heritage which deserves to be preserved 
and protected. As he himself said, “appalled by what I saw, I decided to help in saving the 
priceless monument. I understood that it had to be remembered and the mine just had to be 
shown to the society, which had not realised it was there and still did not know it. For it was 
not known even to those who were down there every day because of their job.” Thanks to  
a kind of change in perspective, the necessity of looking at things in another way, one can 
see them anew. This method is also used by Natalia Wiernik.28 

to survive under changing governments, facing funding uncertainty, among a number of 
competitors trying to obtain the same funds.26

The venue has ceased to mean the physical reality of a museum and has started to act as an 
indicator of socio-economic relations, functioning as a kind of social, institutional, economic  
and political framework, thus becoming an artistic issue in itself.27

As part of my PhD, I started collaboration with museum institutions which are representative 
in their fields of activity, such as Wieliczka Salt Mine and the Historical Museum of the City 
of Krakow. These venues housed installations created in accordance with the understanding 
of what ‘site-specific’ means. Such actions should be preceded by an in-depth analysis of the 
character of a given site, the scheme it functions within, its structure and history. A work of 
art is created in close relationship with the site, even if it means, so to say, acting against this 
site, in opposition to it, and temporarily disturbs its current mode of functioning. When  
I work on my projects, I think about what constitutes the identity of a site, how and why  
it comes into being, converts and redefines itself, and also about what does not undergo any 
transformation, remaining a stable element – a core around which changes oscillate. It is 
possible that ultimate [non-ambiguous?] answers to the essential questions do not exist and 
we just have to accept being able only to point towards them. For me, art is just this kind 
of indicator- raising questions and provoking thoughts. Artists and their works enable us to 
come a bit closer to answers and see questions from another perspective.

Wieliczka Salt Mine is an institution whose main aim is to preserve centuries-old cultural 
heritage represented by a salt mine and relics , which have been collected since the 1950s, 
and it belongs to the most often visited museums in Poland. The museum exhibitions are 
attended by a million and a half audience every year. To a large extent, the institution acts an 
economic stimulus for the region it functions in.

When I was tracing back the history of this place, I got fascinated with an artist who had 
played a significant role in it. After World War II, almost the entire mine was supposed to be 
flooded, with all the facilities and objects that had been functioning there for centuries. The 
person who managed to block this decision was Alfons Długosz, an artist,  
a photographer. In my view, he made a Duchamp-like gesture: he picked up simple mining 
tools from the ground and elevated them to the status of museum exhibits. His passionate 
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learn about its structure and when I was visiting particular chambers, I experienced the 
following phenomenon: on entering the spectacular in its character cave called “Maria 
Theresa II”, which is spacious, dozens meters high, preserved in its original character and 
form, not “cluttered” with special effects/tourist attractions (abundant in the other sections 
of the sightseeing route), I heard the sound resembling that of the approaching freight 
train, the sound carried high due to extremely good acoustics of the chamber – it was so 
overwhelming and disturbing as if the whole salt mine was about to “collapse on my head” 
any minute… while on the opposite side from behind the corner suddenly cleaning ladies 
appeared, one by one –there were about seven of them – each of them was pushing a trolley 
equipped with two buckets, broomsticks and floor cloths. The ladies whose duty was to 
“clean” the mine… 
 
It took me three months to complete the film documenting the conservation works, stop 
motion animations and photographs of the saltcellars collections as well as to reproduce, in 
the form of performance, the “cleaning of the mine”. “Crushing off” the walls of the mine 
lasted for two weeks… let me explain: the chamber where the event was supposed to be 
held was , for the most part, unavailable for sightseeing as there was a risk that salt crystals 
might loosen from the walls of the mine chamber and, falling down from the height, pose 
a serious danger for visitors. Miners, hanging several meters above the floor, prepared the 
“exhibition space” by throwing salt onto it. I have to emphasize that all my actions and the 
entire creative process were perceived as disturbing by the employees, and the “guardian” of 
the saltcellars collection was especially suspicious towards me, very reluctantly giving me 
access to the collections she looked after, and on the opening day the curator plainly told me 
that she was afraid of a scandal because of this exhibition.
 
Wieliczka Salt Mine represents a lot of contradictions: on the one hand, it plays the role of 
the collector and, on the other hand, the role of the producer of “powerful experiences” in 
the underground mine; the conservation of heritage frequently takes the form of curious 
arrangements, not even slightly related to the original assumptions of Długosz, covering the 
old chambers with superfluous exhibitions, showcases, pictures, sculptures… 
When I was visiting the mine and the museum in the castle, I made the decision to come up 
with a critical opinion about the institution and the direction it had chosen. And not from 
the point of view of a judge, but a person who gets inside and tries to look at the place as 

Długosz picks up mining tools from the ground, changing their status and assigns a new 
value to ordinary everyday objects, whereas I, observing and examining the institution as  
it is today, the transformations it has gone through, as well as analysing the directions it may 
proceed in, reach for, inter alia, a flagship fragment of the current permanent exhibition, 
namely for the precious collection of meticulously gathered saltcellars- literally and 
figuratively “throwing them off the table”.

Items in a collection are usually well-organised and classified, while in Wiernik’s project 
they are presented in disorder and their plethora is striking. The saltcellars displayed 
against the background formed by reproductions of paintings of 17th- century Dutch masters 
seem to belong to these reproductions, regain the status of cutlery items, become everyday 
objects again. Fragments of the still life, disorder, light reflected by shiny surfaces and 
making use of luxurious items represent the common denominator, linking works of art by 
old maters with a contemporary artistic creation. In this project, the presentation of two 
superimposing and permeating each other museum collections forces us to reflect upon the 
concept of the museum and its collection-creating role. The photographs of saltcellars are 
intentionally placed in the sanctuary of the Maria Theresa II chamber, where one can feel 
of the undisturbed space of the mine with the traces of mining activity. Symbolic beginning 
and end – a juxtaposition of a place where salt was mined for centuries and objects in 
which it was served on the table. An indispensable element bonding these two realities are 
people working here over the centuries. The film “Salty Bread” aims to show how miners 
worked – the artist reaches for this motif to draw attention to the work of those people who 
currently work in the museum, who look after the space of the mine itself as well as after 
the collections. By using the forms of performance and video, the artist makes us focus on 
their small, insignificant, everyday gestures in which she focuses, as in a lens, the notion 
of the preservation of cultural heritage. In this project, the problem of introducing a new 
order can be interpreted also at a different angle – as a return to the origin, eliminating all 
the redundant elements, arriving at the essence – in this case, at the very salt mine and its 
character. 29 

The performance, being the starting point and the main axis of the event, was a literal 
reconstruction of the situation “from the life of an underground museum” I had witnessed 
on my arrival there. Within the framework of my collaboration with this institution, I could 
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left among them. After a while, I see that the whole space is occupied by coniferous trees – 
Christmas trees which a few days ago could be seen in numerous places in Krakow junked 
after Christmas. Drying out, turning grey and partly stripped bare of their needles, some still 
bearing the remains of Christmas decorations. On one of the walls, a film is being displayed, 
showing a monumental pine tree fall to the ground after being cut down. I remember the 
invitation  
I received from Natalia a few days before – an amateur photograph of “Mister Jerzy”, 
presenting his own, I suppose, decorated Christmas tree, placed in a “snug corner” of the 
room (between a TV set and a computer). I am beginning to see the connections between the 
individual elements of the “Display”. It is crowded, it is hard to find a convenient place for 
oneself, the view is overwhelming, but the atmosphere is somewhat “festive”, solemn…33

As an artist, I got invited to the gallery of the Academy of Fine Arts (ASP) in Krakow in 
Basztowa Street. As we can read on the ASP website: After many years of endeavour, the 
Academy of Fine Arts in Krakow has its own beautiful and modern Art Gallery (…) The 
new gallery is situated at 18 Basztowa Street. It is a peculiar link between the urban space 
and the interiors of the main building of the Academy with the galleries of the Faculties, 
promotional galleries and the ASP Museum it houses. It is an interesting, interdisciplinary 
exhibition space and a new meeting place for art and its creators. – When I appeared at the 
gallery, it had been functioning for over a year, yet it has not hosted any exhibitions that 
would have gone beyond the tradition of hanging paintings on transparent plastic strings. 
Thanks to “Display”, it was converted into a “dumping site” of Christmas trees, and the 
accompanying text dealt with tradition and material objects which emerge from it as they  
are a basic testament of the culture of a given human community.

c) Kraków w pudełku/Krakow in the Box (Historical Museum of the City of Krakow 
(MHK), Hipolit House, October 2016/ February 2017)

Within the framework of the project “Krakow in the Box”, I took up the responsibility for  
the co- curatorship and arranging the exhibition. For the purposes of description, I will quote 
a critic’s opinion that appeared in the media following the opening of the exhibition:
For the Krakow’s artistic society, it is a phantom display – held in the museum which is 
bypassed by denizens of Bunkier or MOCAK,located in the Main Market Square, with the 

it is today - certainly, taking the original principles and the site history into account and 
constantly juxtaposing them with new ways of functioning [?]. However, an attempt to 
initiate a debate concerns not so much the visual potential of the site but, first of all, the 
communities inhabiting this space and their problems.30  There was a time when site-specific 
art wanted to counteract reification, associating itself with the site, becoming still: at 
present, wishing to attain the same aim, it favours fluidity.31

What is important? The need to work out a compromise with alterity? A clash of conceptual 
schemas, fruitful discussion, exchange of experience, dispute and conflict of interests? 
It is not about declaring identification, or overidentification, with a given site, i.e. a form 
of involvement and giving up to it… It rather means numerous visits, time spent in this 
place, examining its structure, history, the mode of functioning, analysing the collection, 
the gathered relics, texts, archives, getting familiar with the community connected with the 
site, including the administrative staff and the persons responsible for direct “collaboration” 
with artists during the creative process. The crucial thing is to perceive the museum as a 
place where discussions take place – the museum should enable people to reflect both upon 
themselves and art. And also the society as well as artists. And further: 

(…) We should understand the idea of collecting things in perpetuity as the one which allows 
for a reinterpretation at any time.32 

The works I created within the project, presenting lying randomly and falling off the table 
saltcellars, have been included in the permanent museum exhibition. Now, the “violation of 
the order” coexists with the foregoing order. This kind of fracture, even self-questioning, is 
an extremely interesting example of looking at oneself from a distance, while to me it came 
as a complete surprise and an unexpected “effect” of my activities.

b) Display / Wystawa (the Gallery of the Academy of Fine Arts in Krakow, February/March 
2016)

18 Basztowa Street. The crowd gathered in the gallery discourages me from getting in. The 
door opens – I am attacked by the warmth and the strong smell of resin and conifer needles.  
I see two thick groves of entangled trees. A few dozens of trees! There is a narrow passage 
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(...) the vast digitalised archives of MHC, which are abundant in photographs of the city, 
were to be the starting point of a contemporary photographic exhibition. They include indoor 
photographs, taken by the pioneers of Krakow’s photography Ignacy Kriger and Wacław 
Rzewuski, documentary photographs by whole generations of photojournalists,  
and much later photographs by Henryk Hermanowicz. There are also photographs of 
historical events and thousands of others- photographs documenting museum exhibitions, 
portraits of townspeople and fishwives, kayaks on the Vistula River, municipal events and 
pigeons. As the curator Joanna Strzyżewska points out, original blueprints of photographs 
or glass plates are rare in museum archives these days. Today, photographs which have been 
donated to the MHK by generations of photographers function only in the digital form. The 
young artists, who were invited to collaborate with the museum, gained access to the binary 
data records of these pictures, and not to the originals.(…)
In the darkness, with Agnieszka Kryjomska’s video in the background, showing slowly 
falling dust particles magnified multiple times, there is an old wooden showcase which could 
contain a collection of a provincial museum. Its contour is can be clearly seen in the dark 
– the showcase is not closed shut. Inside, instead of a velvet pillow with exhibits elegantly 
pinned to it, there is a heap of randomly placed photographs. Natalia Wiernik’s archive is 
her answer to the question about working with a digitalised collection, flooding the curious 
observers with images. 35

I ventured to print out the museum archives in connection with the installation, and this 
gesture was commented on in the following way:  “In the collection of the National Digital 
Archives, there are 15 million photographs, and the process of digitalising historical archives 
is constantly complementing this collection with new items, causing it to grow.  
The challenge of digitalising and making this digital heritage easily accessible is paired up 
with making its online commercial representation available online so that today’s Internet 
users are provided with as easy access to museum collections as to the other Internet 
content.” 
 
 
 
 

promotional poster depicting a V-formation of migratory birds flying over the Wawel Castle. 
Judging it by the title “Krakow in the Box” and the site, I would also expect something 
different. Maybe a black cabin for browsing meticulously digitalised collections, or boxes 
with miniatures of Krakow’s monuments made by local artists, or simply a display presenting 
nativity cribs. A few decades earlier, performances of Tadeusz Kantor’s theatre were held 
in the cellars of Krzysztofory Palace, a branch of the Historical Museum of the City of 
Krakow, while the members of Druga Grupa could pour a few tons of sand into the depths of 
the dungeon and instruct the visitors to look for gemstones covered in this aggregate mass. 
Well, those times are well over, and if MHK managing the Hipolit House and Krzysztofory 
Palace chooses to display some kind of contemporary art, it will almost certainly be works 
of art created a few decades ago, e.g. recently presented illustrator Daniel Mróz or a 
reconstruction of Alfred Lenica’s exhibition. At these premises, an exhibition prepared by 
graduates and students of the Academy of Fine Arts in Krakow is like a nice breath of fresh 
air. (…) Boite-en-valise (Box in a Suitcase) by Marcel Duchamp, a unique presentation of 
this avant garde artist’s art, prepared by himself. Miniature reproductions of the artist’s own 
works, including, e.g. Large Glass, assembled one next to another, contained a complete 
overview of his artistic achievements in the form which was easy for transportation. The 
suitcase guaranteed Duchamp independence. This is also what young artists require from  
a museum, and their efforts are particularly pronounced not so much in their displayed 
works as in the arrangement and graphic design of their artistic activities, which were 
inspired by Duchamp. The arrangement prepared by the artist Natalia Wiernik (her works 
are also included in the exhibition) is strikingly different from those that MHK usually 
displays in this room. Instead of presenting brilliantly illuminated information screens, 
Wiernik decided to maximally darken the space – the partition walls are dark, not every 
showcase is lit, captions cannot be read with the naked eye. That is why, each viewer is 
given a torch on entering the gallery – just like at the famous Exposition Internationale 
du Surrealisme, arranged by Duchamp in 1938 in collaboration with other classics of this 
artistic movement.34(…)

In connection with the exhibition, I also created an installation related to the photographic 
archives of the museum: 
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d) Re-collections/Re-kolekcje

Work based on the digitalised collection made accessible through the website of 
Rijksmuseum (Amsterdam) – “Start creating your own masterpiece!” as the advertising 
slogan of high-resolution images says, encouraging the website users to download files with 
exhibits and to create new objects with them (for example, stickers or signatures on T-shirts).

8. Imperative/Conclusion

The world is necessity not purpose36

In my thesis, I take up problems which are basically undecidable. I am facing all questions, 
in fact, accepting the lack of conclusive answers. Nevertheless, I believe that confronting 
numerous opinions, projects, observations and different points of view is valuable and worth 
the effort. Now and again, I recall Popper’s words on the path to progress, which is strewn 
with overturned theories. I regard the process itself to be the purpose of art. The effects 
of art are beyond my power and intention. How can one diagnose? I do not see power in 
it – either of the artist or art. Following Simone Weil’s thought, the point of view always 
determines what I see, is always limited, we are destined to constant mediation. Weil also 
mentions the ideal, an outlook free from masks and shades - mentions the exclusion of “us”, 
the power of generating images and what happens when we give up “the play of imagination 
and hypocrisy”. Thus, breaking out of our own enclosure, the prison of “me”, giving up 
the foregoing activities and the self-complacency which accompanies them, negation 
of the guaranteed “well-being”, taking a risk and vigilant waiting, opening ourselves, 
contemplation, gaze, encounter, subjecting to necessity and inevitability, resignation from 
“power” – this is what constitutes the outset.
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18. In an interview carried out by Karolina Plinta, Jaś Kapela was asked,’What a young 
artist should do to become recognisable?’ and he answered surprisingly, ‘Show more 
interest in people. Have a close look at their activity on the Internet. Stop restraining from 
pop. Stop being focussed on making art.’ Stop being so focussed on making art? Be more 
interested in people? An interesting thought, probably relevant not only to artistic activity 
on the Net but artistic practices in general.
19. symbolic power – the term first introduced” by Pierrre Bourdieu (a French 
anthropologist, sociologist and philosopher) -  “the form pf power, maintains its effect 
through the mis-recognition of power relations. It consists in various ways of influencing 
the society and subordinated social classes by the dominant or privileged groups so that 
the subordinated ones perceive reality, including the power relations themselves they are 
victims of, through the categories of perception and judgement which are compatible with 
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the interests of dominant groups. In this way, the subordinated groups view their position 
as natural or even positive and desirable for them, since they view social reality through 
the categories created by the dominant groups in order to justify their position” (quote from 
Wikipedia).
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