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E L I Z E  M A Z A D I E G O

Happeningi   
  w stanie przekładu –
  wydarzenie i zapośredniczenie



W swojej książce Assemblages, Environments and 
Happenings Allan Kaprow zarysował ramę dla zro-
zumienia wyłaniającej się praktyki happeningu jako 
wydarzenia. Jak opisuje:
„Environment to z reguły wyciszone miejsce, prze-
znaczone dla jednej lub kilku osób, by można było
tam wejść lub wczołgać się, położyć się bądź usiąść. 
Ktoś spogląda, czasem nasłuchuje, je, pije lub prze-
kłada elementy, jakby przestawiał domowe przed-
mioty. Niektóre environment zapraszają do tego, by 
odwiedzający uczestnik odtworzył bądź kontynuo-
wał procesy swoiste dla tej pracy […].

Chociaż environment jest niezależny względem me-
diów i odwołuje się do zmysłów, to główne akcenty 
rozkładał dotąd na wizualność, taktylność i ope-
racyjność. Czas (w porównaniu z przestrzenią), 
dźwięk (w porównaniu z obiektami namacalnymi) 
i fi zyczna obecność ludzi (w porównaniu z otocze-
niem materialnym) stanowią najczęściej kompo-
nenty drugoplanowe. Wyobraźmy sobie jednak, że 
ktoś zechce rozwinąć tkwiące w nich potencjalności. 
[…] Może to wymagać bardziej precyzyjnego skom-
ponowania elementów pracy, przekazania większej 
odpowiedzialności ludziom i zwiększenia wagi pier-
wiastków nieożywionych w odniesieniu do całości 
[…] – wydarzenie, które tego dokonuje, coraz częś-
ciej nazywane jest «happeningiem»”1.

Happening jako taki jest naturalnym rozwinięciem
ogólnego, ale mglistego pojęcia wydarzenia, funkcjo-
nującym jednak zaledwie jako sytuacja, wewnątrz
i podczas której do czegoś dochodzi. Wymienione
elementy ukazują mimo to specyfi czną konstrukcję 
opierającą się na doświadczeniu, bezpośredniości
i uczestnictwie, które są połączone z radykalnym
oporem względem statycznych form wytworów 
sztuki. Motywacją dla Kaprowa było kolejno zerwa-
nie z tradycjami sztuki konwencjonalnej i ukierun-
kowanie nowych form na życie codzienne.

Chociaż przytoczony fragment wywodzi się z pub-
likacji Kaprowa z 1966 roku, pojęcie „happening” 

1 A. Kaprow, Assemblages, Environments and Happenings, New

York 1966, s. 183–185.

pojawiło się po raz pierwszy w jego eseju z 1958 roku 
poświęconym Jacksonowi Pollockowi. U Pollocka 
dezintegracja procesu malarskiego umożliwiła ak-
tywniejszy proces twórczy, jednak sztuka jako wyda-
rzenie uobecniała się już w wyłaniającym się zesta-
wie eksperymentów: od Untitled Event Johna Cage’a t
na Black Mountain College w 1952 roku, który na-
stępnie przełożył się na 18 Happenings in 6 parts Ka-
prowa (1958), Car Crash Jima Dine’a (1960) oraz 
prace Claesa Oldenburga, Carolee Schneemann, 
Dicka Higginsa i Jeana-Jacques’a Lebela. W obrębie 
kontekstu amerykańskiego happeningi balansowały 
pomiędzy aleatorycznymi akcjami a ustrukturyzo-
wanymi scenariuszami, dziejącymi się w określo-
nych miejscach i sceneriach. Ich zaletą była otwar-
tość i elastyczność w rozumieniu tego, czym był lub 
czym mógł się stać happening. W momencie gdy 
dołączył on do elementów europejskiego pejzażu 
artystycznego, wraz z nowym kontekstem geogra-
fi cznym uzyskał właściwą mu charakterystykę poję-
ciową. 

Częścią internacjonalizowania się happeningu jest 
przypadek argentyńskich artystów, którzy w 1963 
roku zademonstrowali swój pierwszy eksperyment 
w La Destrucción (Destrukcja) Marty Minujín. Ar-
tystka przebywała na stypendium malarskim w Pa-
ryżu od końca 1962 do połowy 1963 roku. Podczas 
swej drugiej wizyty we Francji nawiązała bliską 
znajomość z artystami ruchu Nowego Realizmu, 
między innymi z Jeanem Tinguelym i Niki de Saint 
Phalle oraz innymi awangardzistami, takimi jak 
Jean-Jacques Lebel. Minujín zaaranżowała swój 
happening dosłownie jako dewastację własnych 
prac na terenie pustej działki w paryskim Impas-
se Ronsin. Artyści zostali zaproszeni do wzięcia 
udziału w sekwencji niszczycielskich akcji, na któ-
rą składały się: ćwiartowanie prac siekierą, wpusz-
czenie w nie stad królików i ptactwa i wreszcie ob-
lewanie prac benzyną i podpalenie2.

W tym samym czasie przyjaciel Minujín, arty-
sta Alberto Greco, eksperymentował z własnymi 

2 M. Minujín, Obras 1959–1989, katalog wystawy, Buenos Aires

2010.
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efemerycznymi akcjami. Jego Arte Vivo (Żywa 
sztuka) to mieszanka neodadaistycznej adaptacji
readymade z zainteresowaniem bezpośredniością 
i żywotnością sztuki. Zamiast tworzeniu wydarzeń
poświęcił się przemierzaniu ulic Paryża z kawał-
kiem kredy, wytyczając okręgi wokół ludzi, podpi-
sując i mianując ich dziełami sztuki.

Jednakże ten przykład ukazuje różnicę pomiędzy 
zainteresowaniem Greco praktykami awangar-
dowymi a tym, co rzeczywiście doprowadziło do
pojawienia się happeningów w Argentynie. Prace
Minujín w większym stopniu pokrywały się z kon-
cepcją wydarzenia według Kaprowa, które jako po-
jęcie i doświadczenie rozkwitało na lokalnej arenie
sztuki i w popularnych argentyńskich mediach.

Happening destrukcji Minujín wraz z uczestniczą-
cymi w nim artystami wyruszył z Paryża do Buenos
Aires w formie dokumentacji fotografi cznej, która 
po publikacji w najbardziej poczytnych magazynach
w mieście wywołała szum medialny. Ostatecznie
jednak,do pierwszego doświadczenia happeningu
doszło w 1964 roku, kiedy w domu Egle Martina,
wśród innych prac, odbyła się Fiesta del collage. Po-
mysłem Minujín było przyjęcie zorganizowane na 
kształt dzieła sztuki – goście-uczestnicy mieli przy-
być w kostiumach zrobionych z fragmentów przed-
miotów oraz przynieść ze sobą pizzę i wino.

Kilka miesięcy później, gdy Minujín gościła w po-
pularnym programie telewizyjnym La campana de
cristal, zapytała prowadzącego: „Czy chcesz, żebyml
zrobiła happening?”. Wydarzenie rozegrało się
wówczas się na oczach publiczności – Minujín roz-
mazywała farbę na obiektywie kamery, brykający 
kucyk oblewał nią zgromadzonych w studiu, kultu-
ryści przekłuwali balony, artystka zaś tańczyła na 
scenie. Z tych spektakli zrodziła się praca Menesun-
da (1965), wykonana wspólnie z artystą Rubénem
Santantonínem, będąca serią połączonych instalacji,
które aktywizowały zmysły odbiorcy. Happening –
poprzez włączenie do niego licznych doświadczeń,
wykorzystanie tuneli oświetlonych neonami, pod-
kręconych na cały regulator odbiorników TV, nagra-
nej muzyki, sypialni ze śpiącym nagim mężczyzną,

silnego zapachu perfum, salonu masażu, miękkich
ścian i elastycznych podłóg czy wreszcie mroźnego
pomieszczenia zakończonego lustrzaną przestrze-
nią, wypełnioną czarnym światłem i fl uoroscen-
cyjnym konfetti – dążył do reprezentacji zdefrag-
mentowanej percepcji argentyńskiej stolicy, która 
ukazana była dzięki codziennym przedmiotom
i fantastycznemu otoczeniu. Cytując artystkę, celem
Menesundy było dokonanie reprodukcji miasta:
„Każdego dnia wraz z Santantonínem spacerowali-
śmy w dół ulic Lavalle oraz Florida i zastanawialiśmy 
się nad tym, jakiego rodzaju abstrakcyjne odczucie
możemy przenieść do ograniczonej przestrzeni In-
stytutu Di Telli… wraz ze sztuką, która zakłada ma-
sowy udział – nie elitarną – sztuką dla wszystkich”3.

Wydarzenie odniosło sukces, a krytyk Jorge Rome-
ro Brest opisywał je wielokrotnie w kategoriach do-
świadczenia:
„Wierzę, że współcześni artyści starają się posze-
rzyć pole naszego doświadczenia – doświadczenia,
które jest nieskończone, a przez to nie posiada żad-
nych granic, doświadczenia, które nie odnosi się do
żadnych uprzedzeń, lecz zamiast tego pojawia się
naturalnie”4.

Szczególna trudność skodyfi kowania tych nowych
form stanowiła tylko jeden z problemów argen-
tyńskich eksperymentów awangardowych. Kolejną 
sprawą było nastawienie happeningów na środki
masowego przekazu przez ich charakter popularne-
go spektaklu i żywiołowego wydarzenia w obrębie
młodzieńczej zabawy.

Trzyczęściowy happening Minujín Simultaneity in
Simultaneity w Instytucie Torcuata di Telli w Bu-
enos Aires 13 i 24 października 1966 roku odbył 
się we współpracy i z Allanem Kaprowem i Wolfem
Vostellem przy ich zdalnym udziale. W odróżnie-
niu od wcześniejszych happeningów Minujín włą-
czyła w to wydarzenie środki masowego przekazu,

3 V. Northoorn, The Vertigo of Creation, [w:] M. Minujin, Obras
1959–1989, op. cit. 

4 J.R. Brest, Arte 1956: Del objeto a la ambientación, JRB 

Archives, Universidad de Buenos Aires, s. 29.
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Marta Minujin wewnątrz instalacji La Menesunda, 1965



które emitowały zarejestrowane wcześniej mate-
riały, udające transmisję „na żywo”. Rezultatem 
tego dość pokrętnego i fragmentarycznego wyda-
rzenia była nocna transmisja telewizyjna ukazują-
ca Martę Minujín dającą swoim widzom instruk-
cje. Od razu po tym artystka zaaranżowała kolejne 
punkty programu – na kanale 13. nadawany był 
happening Vostella, w którym ludzie wkłuwali pi-
nezki w martwą krowę na terenie Niemiec, równo-
legle na kanale 11. Kaprow obsmarowywał samo-
chód śmietaną, którą zlizywała grupa uczestników.

Zapośredniczony happening Minujín zyskał swoje 
uzupełnienie w działalności Oscara Masotty. Był 
on intelektualistą zapamiętanym głównie dzięki 
temu, że zaimportował do Argentyny psychoana-
lizę Lacanowską. Jednak w 1965 roku zaangażo-
wał się intensywnie w działalność argentyńskiej 
sceny awangardowej, koncentrując swoją uwagę 
głównie na pop-arcie, happeningach i sztuce me-
diów. We współpracy z wpływowym Instytutem Di 
Tella zorganizował dwie konferencje poświęcone 
pop-artowi, a także był twórcą kilku happeningów 
i antyhappeningów w trakcie pisania swoich ksią-
żek El Pop Art (1967) i t Happenings (1967). Według 
Masotty happeningi na ogół reprezentowały lokal-
ną eksplorację sfery popularnej przez skierowanie 
swej uwagi na media oraz zainteresowanie codzien-
nymi przedmiotami i kulturą popularną. Jednak 
Simultaneity in Simultaneity Minujín, w którym 
także uczestniczył, funkcjonowało w ramach no-
wej struktury wydarzenia wytworzonej przez za-
pośredniczenie, ku jego doświadczeniu zaś wiodła 
reprodukcja.

Spośród autorskich wypowiedzi Masotty na temat 
happeningów przytoczę dwa fragmenty na użytek 
tego artykułu.

About Happenings z 1966 roku to praca, w ramach 
której autor odtwarzał kilka happeningów twórców 
takich jak Claes Oldenburg, Michael Kirby i Caro-
lee Schneemann. Jego celem było zaprezentowanie 
publiczności serii znaków, których realność została 
wyparta przez zapośredniczoną informację. Masot-
ta wyjaśniał:

„Ideą nie jest oryginalny happening, lecz zamiast
tego stworzenie kolekcji różnych happeningów […]
Nasz happening będzie pełnił funkcję pośrednika,
języka nieobecnych wydarzeń, już nieistniejących
w przeszłości. Fakty wewnątrz naszego happeningu
będą nie tylko faktami, lecz także znakami, […] ko-
lejny raz pobudza nas idea działalności artystycznej,
która nie tworzy obiektów, lecz staje się medium,
stanowi informację na temat wydarzeń, a nie same
wydarzenia”5.

Masotta rozwinął tę ideę w ramach swojej współ-
pracy z Robertem Jacobym, Raúlem Escarim i Edu-
ardem Costą. 21 sierpnia 1966 roku czasopismo „El
Mundo” opublikowało artykuł na temat happeningu
grupy Arte de los Medios de Communicación de
Masas. Jednak happening ten nigdy się nie odbył.
Wydarzenie było całkowicie zmyślone i przyjęło
formę relacji autoryzowanej przez twórców i opa-
trzonej trzynastoma fotografi ami Rubéna Sanan-
tonína. Artyści: Roberto Jacoby, Eduardo Costa 
i Raúl Escari przekazali te materiały do kilku źródeł 
informacyjnych na cele nadchodzących publikacji.
Przez niespełna pięć miesięcy fi kcyjny performans
Happening de la Participación Total (Happeningl
totalnej partycypacji) – znany również jako Anti 
Happening lub Happening para un Jabali Difunto 
(Happening dla martwego dzika) – oraz jego doku-
mentacja krążyły po prasie. Jak ujął to Jacoby:
„Szeroka publiczność nie chadza na wystawy, nie
uczestniczy w happeningu i nie idzie na mecz pił-
karski, tylko ogląda materiały z tych wydarzeń
w wiadomościach […]. W gruncie rzeczy dla konsu-
mentów tych informacji nie ma znaczenia, czy wy-
stawa się odbyła, czy nie – to, co się liczy, to obraz
artystycznego wydarzenia skonstruowany przez
media”6.

Podczas gdy chwytliwy tytuł pracy Anti Happening
sugeruje eksperyment w ramach nowego gatunku,
to zasada zapośredniczonego konstruktu, na której
opierało się wydarzenie, dostarczyła nam narzędzi

5 O. Masotta, Happenings, Buenos Aires 1967, s. 178.
6 J. Carson, Aesthetics of Repetition: A Case for Oscar 

Masotta, „X-tra: Contemporary Art Quarterly” 14(3)/2012.
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do problematyzowania zagadnień konwergencji 
i konstytuowania się prac opartych na wydarzeniu: 
argentyńska aktywność sytuuje wydarzenie zawsze 
w procesach zapośredniczenia i przekładu.

Prace te, wraz z szerszą debatą, której nie mogę 
tutaj przytoczyć, torowały drogę argentyńskiej ak-
tywności na polu sztuki konceptualnej, której eg-
zemplifi kację stanowi słynna dziś praca Tucumán 
Arde (Tucumán płonie). Wydarzenie, o którym jego
autor Luis Camnitzer mówił, że „przesunęło pro-
jekt artystyczny w kierunku projektu politycznego”, 
może być rozumiane jako kulminacja silnego cią-
żenia w kierunku polityczności7. W sierpniu 1968 
roku grupa argentyńskich artystów zorganizowała 
w Buenos Aires Pierwszą Narodową Konferencję 
o Awangardzie, podczas której artyści zaapelowali 
do swoich kolegów po fachu, by rozważyli moż-
liwość tworzenia sztuki niezależnej od instytucji 
„ustanowionych przez burżuazję” i dołączenia do 
„kultury subwersji oraz towarzyszenia klasie pracu-
jącej na drodze do rewolucji”8.

Apel ten zaowocował serią akcji, których celem 
było zgromadzenie i rozpowszechnienie informa-
cji mających skierować uwagę na podupadłe Tu-
cumán, doprowadzenie do konfrontacji z rządem
i sprowokowanie stanowiska władz na temat stanu 
miasta. Materiały te wyeksponowano w siedzibie
Konfederacji Pracowników Argentyny (CGTA), 
gdzie zaprezentowany był asamblaż składający się
z fi lmów, fotografi i, plakatów oraz grafi k, w którym
informacyjne media wizualne zestawiono z opinia-
mi politycznymi. Wystawa odbywała się przez dwa 
tygodnie w Rosario i tylko przez dwa dni w Buenos 
Aires. 

Camnitzer i badacze tacy jak Andrea Giunta okre-
ślili tę pracę jako sztukę konceptualną, która za me-
todę ekspresji obrała akcję polityczną. Jednak ko-
lejny raz chciałabym zwrócić uwagę, że wydarzenie 

7 L. Camnitzer, Conceptualism in Latin American Art: Didactics
of Liberation, Austin 2007, s. 61.

8 A. Giunta, Avant-Garde, Internationalism and Politics:
Argentine Art in the Sixties, przekł. P. Kahn, Durham 2007,

s. 272.

stworzone było dla mediów i przy ich udziale. Jego 
transformująca siła w ramach sfery politycznej jest 
czymś wciąż podlegającym dyskusji, ale narracja 
historii sztuki defi niuje pracę jako tę, która zmodyfi -
kowała krajobraz artystyczny. 

Wspomniani artyści, tworzący krótkotrwałe, lecz 
aktywne pokolenie w ramach argentyńskiego ruchu 
awangardowego, dostarczyli nowego modelu rozu-
mienia wydarzenia i jego artystycznego potencjału. 
Artystyczny proces, którego zwieńczeniem było Tu-
cumán Arde, ukazuje szczególny przypadek tego, jak 
ów potencjał sprostać może aktywności politycznej. 

Wywód ten dostarczył więcej pytań niż odpowiedzi, 
jednak moją intencją było sproblematyzowanie po-
czątkowego założenia Kaprowa, że happening jako 
wydarzenie jest u swych podstaw niezapośredniczo-
ny i empiryczny. Przykład Argentyny, a w szczegól-
ności prace Oskara Masotty ukazują happening jako 
tryb przekładu dokonującego się na odległość, który 
jest zapośredniczony przez dokumentację fotogra-
fi czną i transmisję w środkach masowego przekazu. 
Stanowi to koncepcję wydarzenia konstruowanego 
dzięki przekładowi i zapośredniczeniu w innych 
materiach.              |

Tłumaczenie z języka angielskiego: Iwona Ostrowska
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