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W samym środku politycznego, ekonomicznego i ekologicznego kryzy-

su XXI wieku węgierscy politycy pragną nadać nową, „użyteczną” rolę

kulturze. Podczas gdy w demokracjach liberalnych politycy usiłują indu-

strializować kreatywność w imię przemysłu twórczego, w tak zwanych

demokracjach nieliberalnych, jak ofi cjalnie określił Węgry Viktor Orbán,

państwo udziela konkretnych wskazówek co do treści zawartych w sztu-

kach wizualnych, a ostatnio popiera już nie mającą krytycznego charakte-

ruą sztukę dekoracyjną. 
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W opisanej powyżej sytuacji zwielokrotnionego kry-
zysu tylko zmiana sposobu myślenia prowadzić może
do trwałych rozwiązań. Sztuka współczesna jest 
w tym procesie wiodącą siłą. Należy mieć nadzieję, że
jest ona jedynie częścią szerszego procesu mogącego
wpłynąć na zmianę mentalności. Dzięki jej krytycz-
nemu charakterowi i praktykowanym przez nią for-
mom aktywizmu kulturalnego – takim jak publiczne 
interwencje artystyczne, taktyczne wykorzystywanie
mediów, zaangażowanie społeczne i tym podobne –
to, co wypracowane w sztuce site-specifi c, teraz prze-
chwycone zostaje przez sztukę typu situation-specifi c,
w której artysta w roli wytęsknionego bohatera może 
być użyteczny dla mniejszych czy większych społecz-
ności, pomagając im wypracować zdolność rozwią-
zywania problemów. To właśnie zetknięcie z tym, co
nieznane, doświadczenie procesu przejścia od nie-
zrozumienia ku rozumieniu czyni nasze myślenie ela-
stycznym, co okazuje się kluczowe w czasie kryzysu.

Wyjście z white cube’u i wejście w przestrzeń publicz-
ną przyczynia się do powstania sytuacji, które wykra-
czają poza siebie, ujawniając tym samym prawdziwe 
sposoby funkcjonowania struktur władzy oraz ogra-
niczenia tolerancji odbiorców, uwidaczniając to, co
dotychczas ukryte. Ponieważ większość interwencji 
w ramach sztuki publicznej jest jedynie tymczasowa, 
towarzysząca im narracja czy przekaz werbalny jest 
także istotną cechą samego dzieła. Każdy projekt
sztuki publicznej to opowieść dotycząca aktualne-
go środowiska społecznego. Idealnie byłoby, gdyby 
historie te miały bezpośredni związek z pracami,
stanowiąc ich integralną część; w najgorszym przy-
padku jednak – gdy projekt zostaje zablokowany na 
jakimś szczeblu biurokracji – pozostają chociaż one. 

Patrol czasu
Ruchliwy punkt miasta, plac. Przyczepa kempin-
gowa z plakatem, który głosi: „Każdy, kto potrafi  
dyktować z pamięci nieprzerwanie około 10 minut,
otrzyma ekwiwalent 20 euro. Teksty zostaną zareje-
strowane, przepisane i możliwie szybko opublikowa-
ne w postaci prostej, papierowej publikacji zatytuło-
wanej Patrol czasu. Można ją będzie kupić wyłącznie
w tym samym miejscu za mniej więcej 2 euro”.

W pracy Patrol czasu celem moim było udokumen-
towanynie i produkcja dokumentacji dotyczących 
codziennych ludzkich przekonań, której wartości 
w kontekście przyszłości nie da się przewidzieć 
głównie dlatego, że teraz wydaje się ona pozbawiona 
jakiegokolwiek znaczenia. Co dalibyśmy [ jednak – 
M.R.] za dokładny zapis rozmowy, która odbyła się 
w dyliżansie pocztowym na początku XIX wieku? 

Patrol czasu został zrealizowany po raz pierwszy 
w Budapeszcie w 2003 roku w ramach przedsięwzię-
cia Grawitacje zainicjowanego przez Ludwig Múzeum. e
Rok później akcja ta odbyła się w Zagrzebiu, a trzy lata 
później w Belgradzie. W Budapeszcie przyczepa funk-
cjonowała raz w tygodniu przez sześć kolejnych tygo-
dni, po trzy godziny za każdym razem. Zebraliśmy 60 
zapisów. W Zagrzebiu były to cztery dni z rzędu, a w 
Belgradzie pięć. Wszystkie teksty zostały przepisane 
i opublikowane. Wobec rozmaitości kontekstów po-
wstania ujawniły one jednak to, co wspólne – zaintere-
sowanie ludzi tym, by dzielić się prywatnymi historia-
mi – dramatycznymi, bolesnymi i bardzo osobistymi. 

Z powodu niszczenia i kryzysu tradycyjnie pojmo-
wanej materii społecznej coraz mniej jest sytuacji 
umożliwiających ludziom rozmowę, dyskusję, tłu-
maczenie scenariuszy swego życia, opowiadanie 
o decyzjach, które podjęli, i zyskanym dzięki nim 
doświadczeniu. Rosnące podziały społeczne ogra-
niczyły szansę tych ludzi na to, by ktoś poświęcał im 
uwagę. Dla ludzi bogatych tę funkcję pełnią terapeu-
ci i blog digeraci1, celem Patrolu czasu było jednak 
to, by ogółowi społeczeństwa stworzyć możliwość 
opowiadania historii. Działanie to zatem można 
określić mianem blogowaniaz wyjętą wtyczką (blog-
ging unplugged). dd

Przepraszam
Na pracę tę składa się para zwykłych tablic aluminio-
wych, zamontowanych na przydrożnych słupach la-
tarni, o rozmiarach 60 x 200 centymetrów, przypo-
minających standardowe znaki drogowe, choćby te, 

1 Skrót od „digitalnych literatów” [przyp. tłum.]; autor tekstu w przypisie

podaje jego lokalizację: http://blog.digeratisolutions.com.au.
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które wskazują odległość między miastami. A jednak 
– jedynym napisem, który na nich umieszczono, jest 
słowo „przepraszam”. Ponieważ znaki są dwustron-
ne, wykonałem wersje dwujęzyczne – słowacko-wę-
gierską, rumuńsko-węgierską i romsko-węgierską. 

O ile w Japonii to proste słowo wyrażające przeprosi-
ny jest w powszechnym użyciu, w Niemczech używa 
się go trzy razy rzadziej. Na Węgrzech nie przepro-
wadzono na ten temat badań, jednak na podstawie 
własnego doświadczenia mogę orzec, że w tym kraju 
zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej prze-
prasza się raczej rzadko. Dopóki nie uznamy swej 
odpowiedzialności i nie przyznamy się do błędu – nie 
będziemy również mieli szansy, by go naprawić.

Stąd [słowo to – M.R.] nie jest bynajmniej częścią na-
szej codziennej rutyny, choć przypuszczalnie mamy 
z grubsza równie wiele powodów do tego, by go uży-
wać, co obywatele Japonii. Prawdopodobnie byłoby 
nam łatwiej zarówno w prywatnym życiu, jak i w sfe-
rze publicznej, gdybyśmy częściej wykonywali ten 
gest – przyznawali się do błędów, winy, ignorancji, 
lekkomyślności, samolubstwa, głupoty czy nietole-
rancji – i wyrażali żal za nieporozumienie, konfuzję, 

obrazę lub ryzyko, które mogą pojawić się jako skutek 
tych błędów. Nie mówiąc już o tym, że mamy skłon-
ność do tego, by równoważyć poczucie winy spowo-
dowane niezdolnością do przepraszania za pomocą 
agresji, zarozumialstwa i nietolerancji – tak w życiu
prywatnym, jak i publicznym. Głównym pytaniem
pojawiającym się [zatem przy okazji tej pracy – M.R.
] jest to, kto miałby przepraszać, za co i kogo. Inter-
pretacja jej może skierować widza na bardziej precy-
zyjne ścieżki, czy wskazać mu specyfi czne konteksty,
albowiem każde „przepraszam” wyznaje się z ko-
nieczności w relacji do swego aktualnego położenia.

Brudne pieniądze
W czerwcu 2008 roku wystawiłem, jako część gru-
powej wystawy w budapeszteńskim Műcsarnoku, na-
malowany sprayem szablon „Wash your dirty money 
with my art” [Pierz swe brudne pieniądze za pomo-
cą mojej sztuki] o wymiarach 60 x 80 centymetrów.
Zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że poza ścianami
tej instytucji istnieje kontekst właściwszy dla tej pra-
cy, a mianowicie mury dwóch prywatnych instytucji,
poddawanych [w tym czasie w środowisku – M.R.]
miażdżącej krytyce – Centrum Designu VAM i galerii
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związanej z fundacją Kogart. Zdecydowałem się za-
tem umieścić to prowokacyjne zdanie równocześnie 
w legalnym i nielegalnym kontekście. W pierwszym
był to ofi cjalny pokaz sztuki, w drugim – prywatne 
instytucje, które zaistniała tym samym jako miej-
sce artystycznego protestu. Skutkiem takiej decyzji
był niezwykle pouczający ciąg konsekwencji. Jedna 
z tych instytucji złożyła przeciwko mnie pozew są-
dowy, oskarżając o zniszczenie budynku. Arbitralnie
wycenili oni spowodowane przeze mnie szkody na 1,8
miliona forintów, co stanowiło wtedy sumę około 7,8 
tysiąca dolarów. Eksperci sądowi wycenili ją później 
na 34 tysiące forintów, czyli mniej więcej 190 dolarów. 
Proces przyczynił się do nagłośnienia sprawy, przyku-
wając uwagę zarówno społeczeństwa, jak i środowiska 
artystycznego i – pośrednio – poskutkował zakupie-
niem przez Ludwig Múzeum papierowej wersji pracy 
do stałej kolekcji [ jeszcze – M.R.] w 2008 roku2.

2 Przypis od tłumaczki: sam proces zakończył się dopiero 

w kwietniu 2011 roku wyrokiem pięciu miesięcy więzienia, pokrycia

kosztów sądowych i kary w wysokości 190 dolarów. Ważną zmianą 

w kodeksie karnym, będącą skutkiem procesu, była przegłosowane

w styczniu tego roku przez parlament węgierski, uchwała, zgodnie

z którą niezależnie od skali zniszczeń za działalność graficiarską

grozi kara maksymalnie roku pozbawienia wolności (sic!).

Kiedy nieco później, tego samego roku, kolekcjo-
nerzy sztuki Zsolt Somlói i Katalin Spengler kupili 
papierową wersję pracy i wystawili ją na pokazie 
współczesnych kolekcji węgierskiej sztuki – zyska-
ła ona nowy kontekst, który przepisał w istocie ten 
pierwotny. Zakup pracy do kolekcji Ludwig Múze-
um udowodnił, że można ją interpretować jako slo-
gan odnoszący się szerzej do relacji sztuki i kapitału. 
Tę ewolucję kontekstu pracy uważam za znaczą-
cą. Proces sądowy spowodował, że iż istotnym jej 
punktem odniesienia jest również wolność słowa 
na Węgrzech, a zatem także i relacja sztuki i władzy. 
Ewolucja kontekstu wynika ponadto z faktu, że jest 
to praca o charakterze situation-specifi c.           |

Tłumaczenie z języka angielskiego: Magdalena Radomska


