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Przyjmijmy na początek – pomijając wiele innych scena-
riuszy wypracowanych w ramach teorii i historii sztuki 
– że artystki, które wykorzystywały w swoich działaniach 
potencjał destrukcyjnych efektów, od lat 60. XX wieku 
zwracały się ku trzem różnym obszarom kulturowo-spo-
łecznym. I tak, zaczynając od gestów autodestrukcji, które 
koncentrowały uwagę na ciałach kobiet, poprzez działania 
wymierzone w rozmaite obiekty/zjawiska, doszliśmy dziś 
do przedstawień, które rejestrują zniszczenia niebędące 
już efektem ludzko-kobiecych działań. 

Pierwsze kobiece performanse z końca lat 60. ekspery-
mentowały przede wszystkim na kobiecych ciałach (m.in. 
Carolee Schneemann, Yoko Ono) [Carlson]. Wkrótce 
jednak destrukcyjne zabiegi objęły także medium, jakim 
posługiwały się artystki, i wydaje się, że zapośrednicze-
nie nadało dodatkowy wymiar takim pracom i pozwoliło 
uniknąć pułapki, w jaką wpadało wiele działań (auto)
destrukcyjnych, zbyt łatwo mogących się przekształcić 
w estetyzującą i perwersyjnie erotyczną wizję kobiecego 
ciała. Na przykład w 1993 roku Janine Antoni w pracy Lick 
and Lather przedstawiła 14 rzeźb swojego popiersia, które 
wykonane były z mydła i czekolady [“Lick and Lather”]. 
Oglądający zlizywali je i zmydlali. Tracey Emin, brytyjska 
artystka kojarzona z Young British Artist, w 1999 roku wy-
stawiła My Bed w Tate Gallery. Brudna, skłębiona pościel, 
łóżko z prezerwatywami, butelki wódki, opakowania po 
lekarstwach, resztki jedzenia, porozrzucane papiery i śmieci 

– z takich mikrozniszczeń artystka skomponowała swoją 
instalację. Emin podkreślała, że pokazywane przez nią 
przedmioty mają charakter dowodu rzeczowego, odwoły-
wała się do pojęcia sceny zbrodni (crime scene), materiał 
zgromadzony na łóżku i obok niego traktując jak świadków 
[Brown 97-105]. Ann Hamilton układała na stole ludzkie 
i zwierzęce zęby w (between taxonomy and communion) 
(1990/1996) [Putman 38]. Stół dodatkowo pokryła prosz-
kiem z tlenkiem żelaza, sugerującym krew i przemoc. Sama 
Hamilton mówiła w kontekście tej pracy o uznaniu kluczo-
wego związku między ludźmi a zwierzętami [Hamilton]. 
Oczywiście wszystkie te artystki miały swoje prekursorki 
w „niszczeniu”, za które można uznać między innymi Niki 
de Saint Phalle oraz Louise Bourgeois. Dobrze znany jest 
chociażby bostoński performans Niki de Saint Phalle z 1962 
roku, podczas którego artystka przebrana w mundur wojsk 
napoleońskich strzelała specjalnie do tego przystosowa-
nym pistoletem do rzeźby Venus de Milo, rozpryskując 
na figurze farby reprezentujące kolory narodowe Francji 
[Dempsey 57]. 

Nieprzypadkowo jednak na drodze tych przekształ-
ceń obiektów i celów artystycznych działań wiele artystek 
musiało zareagować na powszechnie uznawany związek 
ciała kobiety i tak zwanej natury/przyrody. Możemy ob-
serwować rozmaite modyfikacje ujmowania tego związku: 
od, powiedzmy, strategii nadidentyfikacji z naturą 
pojmowaną religijnie i metafizycznie jako sfera odrębna 
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i autonomiczna wobec kultury po materialistyczne strate-
gie artystyczne, które nie mogą już pominąć problemów 
ekologii politycznej1. Połączenie tych dziedzin – arty-
stycznej, przyrodniczo-ekologicznej i płciowej – widzimy 
u wielu artystek, niekoniecznie związanych z ekologicz-
nym feminizmem; świadczy ono jednak przede wszyst-
kim o biokulturowej sensowności destrukcyjnych akcji, 
wydobywających na światło dzienne sprzeczności naszego 
życia publicznego oraz naszych działań w ogóle. 

Przyglądając się destrukcyjnym akcjom artystek, 
pominę epizody performatywne, skupiające się na cia-
łach kobiet, ponieważ zostały już wielokrotnie opisane. 
Przyjrzę się natomiast postaciom dwóch artystek, których 
zestawienie umożliwi sformułowanie ogólniejszych tez na 
temat charakteru działań artystycznych w epoce olbrzy-
mich zmian klimatycznych spowodowanych działalnością 
człowieka. Dla obu kobiet medium sztuki powiązane jest 
z obiektami przyrodniczymi i technologią. Ważniejsze są 
jednak różnice między nimi. Pipilotti Rist zdaje się godzić 
artystyczne zniszczenie z polityką płci zasadą wspólnej 
miary – pokazuje w swoich instalacjach możliwe fanta-
zyjne przekształcenia bytu, ale nadal pozostaje w świecie 
bytów dobrze rozpoznanych, wyodrębnionych i skla-
syfikowanych; Susan Schuppli – rejestrując zniszczenia 
wywołane działalnością człowieka – porzuca tradycyjne 
obrazy na rzecz skomplikowanych obiektów zmieniają-
cych głęboko, gwałtownie i czasem niezauważalnie nasze 
środowisko i nasz byt. W efekcie takiej konfrontacji 
artystycznej nic już nie jest takie, jak nam się wydawało 
na początku. 

Jestem rośliną
Kiedy Beyoncé, znana popowa amerykańska woka-

listka, opublikowała swój album Lemonade, bell hooks, 
feministka i marksistka, zareagowała na pojawiające się 
w nim obrazy kobiecej przemocy i napisała: 
„Wbrew błędnym ujęciom równości płci kobiety nie 
przejmują (i nie przejmą) władzy ani nie wytworzą 
poczucia bycia kochanymi i szanowanymi poprzez akty 
przemocy. Przemoc kobiet nie jest bardziej wyzwoleńcza 
niż przemoc mężczyzn. A jeśli przemoc jest przedstawiana 
jako coś sexy, jeśli przemoc zyskuje erotyczny wymiar, 
jak w tej scenie z Lemonade, nie służy to obaleniu dalej 
utrzymującej się kulturowej akceptacji dla przemocy słu-
żącej umocnieniu dominacji, w szczególności mężczyzn 

1 „W gruncie rzeczy, ponieważ kobiety zostały «znaturalizowane», 
a natura została «sfeminizowana», trudno powiedzieć, w którym 
miejscu kończy się opresja kobiet, a zaczyna opresja natury” [Tong 
324; zob. także Warren]. 

nad kobietami. Przemoc nie tworzy pozytywnej zmiany” 
[Moving]. 

bell hooks od dawna zajmowała się analizami sytuacji 
czarnoskórych kobiet w kontekstach przemocy domo-
wo-prywatnej, wynikającej z męskiego poniżenia przez 
kapitalistyczny system pracy wyzyskowej [Teoria]. Pod-
kreślała, że używaniu siły jako społecznej kontroli należy 
przeciwstawić środki oporu nakierowane nie tylko na 
opanowanie przemocy społecznej, ale także na myślenie 
o relacjach społecznych opartych na strukturach hierar-
chicznych [Teoria 188]. Komentując teledysk Beyoncé, 
hooks musiała się odnieść nie tylko do rzeczywistości 
socjalno-ekonomicznej, ale również do praktyk artystycz-
nych, sposobów przedstawienia i trybów widzialności 
czarnoskórych kobiet, zastosowanych przez wokalistkę. 
Przyglądając się więc temu, w jaki sposób amerykańska 
gwiazda pop przygotowała spektakl destrukcji i prze-
mocy, bell hooks wskazywała, że Beyoncé nie tylko nie 
rozpoznaje strukturalnie wmontowanej w społeczeństwa 
przemocy wobec kobiet, ale ją także podtrzymuje. 

Beyoncé przemierzająca ulice w rytmach reggae w żół-
tej sukience, wybijająca szyby w zaparkowanych autach, zry-
wająca zabezpieczenie hydrantu ulicznego i kąpiąca siebie 
i mieszkańców w strugach wody, niszcząca uliczną kamerę, 
wymachująca w naszym kierunku bejsbolem, triumfująca 
i radosna, jest – jak ją nazywa bell hooks – współczesną 
furią. Wiemy, że w tworzeniu muzyki korzystano z sampli 
Can’t Get Used to Losing You, utworu skomponowanego 
przez Doca Pomusa i Morta Shumana; wykorzystano także 
frazy z utworu Maps wykonywanego przez zespół Yeah 
Yeah Yeahs oraz z Turn My Swag On, napisanego przez 
Soulja Boya, Antonio Randolpha i Kevina McConnella. Ale 
również obrazy, a nie wyłącznie ścieżka dźwiękowa i słowna, 
zbudowane są na zapożyczeniach. W 1997 roku szwajcarska 
artystka Pipilotti Rist skomponowała dwukanałową insta-
lację wideo Ever Is Over All, w której artystka w niebieskiej 
sukience przemierza miasto i wybija szyby samochodom 
zaparkowanym przy ulicy [vobk]. 

Różnica jednak między tymi dwiema inscenizacjami 
jest zasadnicza. Za Beyoncé stoi emocjonalna zemsta, 
indywidualna zraniona duma – wokalistka śpiewa o zdra-
dzie, jakiej doświadczyła. Na projektorach w instalacji 
Pipilotti Rist, pracujących jednocześnie, opowiadana jest 
jednak inna historia, choć także z destrukcji czyniąca 
oręż. Równocześnie bowiem ze zwycięskim przemarszem 
bohaterki przez miasto, któremu towarzyszy aprobata 
mieszkanek (policjantki i starszej pani), pokazywany jest 
obraz wielobarwnej łąki, z której co jakiś czas na pierwszy 
plan wybija się intensywnie pomarańczowy kwiat z długą 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maps_(Yeah_Yeah_Yeahs_song)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yeah_Yeah_Yeahs
https://en.wikipedia.org/wiki/Yeah_Yeah_Yeahs
https://en.wikipedia.org/wiki/Turn_My_Swag_On
https://en.wikipedia.org/wiki/Soulja_Boy
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łodygą. Rośliny filmowane są tu z perspektywy podkre-
ślającej ich witalność, ruchliwość i potężną zmysłową 
siłę. Efekt ten wzmacnia ustawienie nachodzących na 
siebie ekranów – obrazy roślin przesłaniają w niektórych 
sekwencjach obrazy samochodów. Okazuje się także, że to, 
co na początku projekcji braliśmy za kij bejsbolowy w ręce 
Rist, jest właśnie pomarańczowym kwiatem, tak potęż-
nym, że zdolnym roztrzaskiwać szyby samochodów. 

Przekaz Rist nie jest specjalnie skomplikowany. 
Destrukcyjne działania jej bohaterki – nieprzypadkowo 
mijające ją kobiety aprobują to, co robi – tak naprawdę 
realizują zamierzenie innych podmiotów. Kobieca postać 
jest tu wyłącznie narzędziem, choć na narzędzie wygląda 
kwiat, ale sprawa ma się dokładnie odwrotnie. To z siły 
kwiatów, ich seksualnego fetyszu (roślin, przyrody) wy-
nika destrukcyjny zapał Rist. Najprawdopodobniej stawka 
tego przedstawienia omija w ogóle ludzkie podmioty, 
a jego wartość bierze się z konfrontacji dwóch porząd-
ków: technologicznego i przyrodniczego. Nie ma także 
wątpliwości, że zniszczenie przestrzeni ludzko-technicz-
nej dokonuje się tu w imię przyrody; co ciekawe, zasięg 
destrukcyjnych zdolności wielobarwnej, fluoroscencyjnej 
przyrody2 nie ogranicza się wyłącznie do tego, co widzimy 
(sceny niszczenia aut), ale obejmuje też medium. Obraz 
miejskości z jednego ekranu jest niemal „pożerany” przez 
poruszające się obrazy kwiatów (ich ruch nakłada się 
niejako na ruchy, pasma i smugi barw), napierające na 
ramy ekranu drugiego i wlewające się do drugiego obrazu. 
W ten sposób zmaterializowana zostaje fantazja o zemście 
natury za dokonane na niej zbrodnie. U Pipilotti Rist 
przyroda dosięga obszarów, z których została usunięta. 
Nie tylko więc miasto zostaje pochłonięte przez potężną 
siłę roślin, ale zniszczone/zagarnięte/przesłonięte zostaną 
także media/obrazy, które przekazują miejskie sceny. 

Fantazja Rist, w której destrukcyjne działania prze-
kształcają się w gesty odnawiające życie, podjęte w imię 
jego witalno-seksualnej mocy, powtarza się oczywiście 
w różnych wariantach, ale jej rdzeniem jest przekonanie, 
że kwiatom/przyrodzie/środowisku przysługuje sprawcza, 

2 Kolor ma podstawowe znaczenie dla prac szwajcarskiej artystki, 
gra ona intensywnymi, wielobarwnymi kolorami na różnych 
powierzchniach i materiałach, wzmacniając rozmaite efekty 
optyczno-wizualne, solaryzację i fluorescencję, stosuje filtry, prze-
słony, zwiększając doznania halucynacyjno-psychodeliczne 
[“Pipilotti Rist Interview”]. W wywiadzie, udzielonym z okazji 
wystawy Sip my Ocean, artystka mówi: „Colour is dangerous; you 
fall into it. And colour can swallow you, and like music it is super 
emotional and it is hard to stay distant” [“Pipilotti Rist in 
Conversation”].

potężna siła seksualnej erotyczności3. Wokół tego rdzenia 
będą krążyć pomysły transmedialnych i transgatunko-
wych artystów. W tym kontekście warto też przywołać 
inną instalację artystki, Your Room Opposite the Opera 
z 2017 roku, stworzoną specjalnie dla Museum of Con-
temporary Art w Sydney. W tej audiowizualnej projekcji, 
obejmującej wszystkie elementy pomieszczenia, z moni-
tora na podłodze dobiega kobiecy głos: „I am a plant! You 
are a flower!”. Rist lubi pokazywać przeobrażenia materii, 
zrywa często więzi między sensem a narracją, dąży do 
wyeksponowania humorystycznego elementu, cały czas 
jednak dba o podkreślanie specyfiki obrazu artystycznego. 
Kuratorka retrospektywnej wystawy Rist Sip My Ocean 
podkreśla znaczenie „zanurzenia się” w tych pracach. 
Natasha Bullock wymienia kilka prac, które cechuje szcze-
gólnie rozumiana immersyjność: projekt Administrating 
Eternity (2011), w którym widzowie doświadczają labiryn-
towych projekcji, Pixel Forest (2016) z trzystoma diodami 
LED zawieszonymi na suficie, tworzącymi tytułowy, 
magiczny las świateł, z których każde reaguje na dźwięki, 
4th Floor to Mildness (2016) – uczestnicy leżą na podło-
dze, na wygodnych i miękkich łóżkach, a wyświetlane nad 
nimi obrazy pływających lilii wodnych i innych roślin 
wypełniają górną przestrzeń pomieszczenia [Clement], 
podobnie jak w Gnade Donau Gnade (2014), gdzie multi-
medialna aranżacja całego pomieszczenia przekształca je 
w segmenty środowisk przyrodniczych. 

Zastanawiające, że Natasha Bullock uznaje prace Rist 
za pocieszające, choć sama artystka – mając na uwadze 
swój stosunek do ludzi – uważa, że są ambiwalentne. 
Bullock wspomina o tym, że bliskie halucynacjom wide-
oprojekcje Rist zbliżają ludzi, którzy leżąc obok siebie, 
zanurzeni w instalacjach, doświadczają pokrewnych, „tak 
bardzo ludzkich” emocji. Jednak Rist w takim samym 
stopniu zainteresowana jest pozytywnym sensem kolek-
tywnych więzi, jak i ich negatywną stroną: 
„You’re lying there on a bed with strangers, yet you’re 
having this shared experience, which is ultimately very 
human. But as much as she focuses on the positive and 
that sense of the collective, she’s also really interested in 
the underside, the negative” [“A First”].

W takim trybie – ambiwalentnych odsłon relacji 
płciowo-rodzajowych – można też czytać jej wczesną 
pracę Sip My Ocean (1996). W wideo Rist „niszczy” 
sielankowo-romansową aurę teledysku Chrisa Isaaka 

3 Zob. m.in. [Bakke]. Jak mówi Natasha Bullock, „I believe her ethos 
now is less about the female subject and more about the common 
threads that bind us as human beings, and our place within a wider 
cosmos in which we can all live together” [Clement]. 
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Wicked Game, przerywając melodyjną linię muzyczną 
krzykiem: „I don’t want to fall in love”. Przekształcenie 
znanego popularnego wakacyjnego hitu, opowiadającego 
miłosną historię z punktu widzenia mężczyzny, który na 
uroczej plaży podziwia ciało nagiej modelki, dokonuje 
się nie tyle przez odwrócenie ról, ile przez rozciągnięcie 
relacji płciowo-seksualnych na całą biosferę. W lustrza-
nych projekcjach wideo, ustawionych na dwóch prosto-
padłych ścianach, miejscem zbiegnięcia się obrazów jest 
kąt ścian pomieszczenia. Nakładające się na siebie obrazy 
podwodnych przestrzeni płynnie przechodzą w swoje 
odbicia, zarazem się odkształcając, informując o własnym, 
fikcjonalnym statusie. W takim krajobrazie zanurzeni są 
kobieta i mężczyzna, których postaci zbliżają się do cen-
trum przedstawienia i oddalają od niego, a jego horyzon-
talny układ podkreślony jest przez „wpadające” do wody 
sprzęty domowe. Widzimy więc „pływającą-podwodną” 
parę, której relacja zapośredniczona jest przez przedmioty 
– kompletnie w tym środowisku bezużyteczne. 

To oczywiście dość zabawne i symptomatyczne, że 
w latach 90. Pipilotti Rist atakowała męskie, narcystyczne 
pop-narracje, niszcząc ich nostalgiczno-sentymentalny 
efekt i w halucynacyjnej fantazji, specjalnie odizolowanej 
od realno-społecznych warunków, pokazywała ich realny 
podkład, negatywne, wyparte, niewidzialne towarzystwa. 
W XXI wieku role się odwróciły: pop sięga po artystyczne 
działania krytyczne i wydobywając wyłącznie ich aspekt 
destrukcyjny, niszczy ich zasadniczy efekt, który wspierał 
się na szerokiej gamie gestów krytyczno-regeneracyjnych. 

Śliskie obrazy
Jednak obecnie najważniejsze nie są wyzyskowe 

strategie popu. To przeobrażenia środowiska przyniosły 
radykalniejsze wyzwania dla zmiany myślenia o działa-
niach artystycznych, wspartych na destrukcji. 

Charakterystyczne dla Rist multimedialne instala-
cje na wiele urządzeń, kilkukanałowe projekcje wideo, 
„środowiskowe” aranżacje całych pomieszczeń łączy 
spięcie między technologią i biologią i to ono wyznacza 
podstawowe znaczenie jej prac. Dlatego tak ważny jest 
w tym kontekście zamach na samo medium: nie wy-
starczy pokazać zniszczenia na obrazie, trzeba umieścić 
je w samym sercu medium, które tworzy i przekazuje 
obrazy. W pracach artystki wizualne destrukcje są zawsze 
powiązane z ingerencją w samo medium. Jednak zamach 
na artystyczne medium jest czymś innym niż artystyczne 
działania ujawniające niejawną i nieobliczalną działalność 
człowieka. Od jakiegoś czasu artyści, pracując na granicy 
naukowych doświadczeń i artystycznych eksperymentów, 

radykalnie przeformułowują sposób funkcjonowania tak 
zwanej sztuki. Taka zmiana widoczna jest między innymi 
w pracach Susan Schuppli, teoretyczki kultury i artystki. 

Schuppli, badając materiały z wojen, konfliktów 
i katastrof ekologicznych, tworzy coś w rodzaju archiwów 
dowodów rzeczowych, materiały traktując jak świadków. 
O jednym ze swoich projektów artystka mówi, płynnie prze-
chodząc od zaangażowania artystycznego do naukowego: 
„Na przykład, dzięki wypracowanej przez nas [tzn. przez 
interdyscyplinarny zespół badawczy Forensic Architec-
ture – AK] interpretacyjnej analizie zmiennego zbioru 
danych — NDVI (znormalizowany różnicowy wskaźnik 
wegetacji) i za pomocą satelitarnego obrazowania obszaru 
Gwatemali udało nam się udowodnić, że w okresie wojny 
domowej systematycznie niszczono tam lokalne wioski. 
Ślady zniszczeń dosłownie zniknęły z oczu pod naporem 
dżungli, a wspomniane wskaźniki wegetacji pozwoliły 
określić stan rozwojowy oraz zakres roślinności sprzed 
kilku dekad. Dane stały się dowodami wspierającymi rosz-
czenia prawne w sprawie ludobójstwa. Obciążając osobę 
prezydenta José Efraín Ríos Montta, obrazy naukowe 
weszły w sferę prawnej narracji, usprawniając działanie 
prawa” [“Architektura”]. 

Schuppli wspomina o tworzeniu archiwów destrukcji, 
które zawierają informacje o działaniach Hamasu w Ga-
zie, o bombardowaniach w Jemenie, dokonanych przez 
samoloty bezzałogowe. Jej projekt Nature Represents Itself 
można uznać za takie archiwum. Realizuje on dosłownie 
twierdzenie Rist o niebezpiecznych oddziaływaniach ko-
loru i stanowi dla podwodno-halucynacyjnych instalacji 
szwajcarskiej artystki ciekawą (dys)kontynuację. 

W swoim projekcie zaprezentowanym na wystawie 74 
million million million tons, na który składa się film oraz 
seria zdjęć, Schuppli rejestruje skażenie wód Zatoki Mek-
sykańskiej spowodowane eksplozją platformy wiertniczej 
Deepwater Horizon w 2010 roku. Wyciek ropy naftowej 
(trwający od 20 kwietnia do 15 lipca) okazał się największą 
katastrofą ekologiczną w tym regionie, nieporównywalną 
ze spustoszeniem, jakie czyniły tu huragany: Camille, 
Frederick i Katrina. Schuppli przedstawia relacje z nagrań 
podwodnych kamer, instalowanych także przez właściciela 
platformy British Petroleum (BP), oraz z satelitarnych 
obserwacji Ziemi. Opowiada historię zmieniających się 
sposobów rejestrowania katastrofy: w pierwszych dniach 
wycieku przekazywane światu obrazy koncentrowały się 
na pokazaniu miejsca wybuchu (spektakularnie płonąca 
platforma), później – gdy platforma zatonęła – możliwości 
tworzenia obrazu zaczęły w ogromnym stopniu zależeć 
od platform dystrybucyjnych, mediów technicznych, 
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Ever Is Over All, 1997, audio video installation by Pipilotti Rist (video still)
© Pipilotti Rist. Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine
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Ever Is Over All, 1997, audio video installation by Pipilotti Rist (video still)
© Pipilotti Rist. Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine



8 6

C Z A S K U LT U RY 1/ 2 019 

Ever Is Over All, 1997, audio video installation by Pipilotti Rist (video still)
© Pipilotti Rist. Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine
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Ever Is Over All, 1997, audio video installation by Pipilotti Rist (video still)
© Pipilotti Rist. Courtesy the artist, Hauser & Wirth and Luhring Augustine
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Susan Schuppli, Nature Represents Itself, widok instalacji na wystawie 74 million 
million million tons, SculptureCenter, Nowy Jork, 2018. Fot. Kyle Knodell
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Susan Schuppli, Nature Represents Itself, widok instalacji na wystawie 74 million 
million million tons, SculptureCenter, Nowy Jork, 2018. Fot. Kyle Knodell
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Susan Schuppli, Nature Represents Itself, widok instalacji na wystawie 74 million 
million million tons, SculptureCenter, Nowy Jork, 2018. Fot. Kyle Knodell
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Susan Schuppli, Nature Represents Itself, widok instalacji na wystawie 74 million 
million million tons, SculptureCenter, Nowy Jork, 2018. Fot. Kyle Knodell
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transmisji satelitarnych, tworzących z plamami ropy („śli-
skimi obrazami”) coś, co Schuppli nazywa „niezależnym 
trybem kina”4. Molekularna struktura plam olejowych 
wchodzących w reakcję z powierzchniowym napięciem 
wody wywoływała efekt abstrakcyjnych, wielobarwnych, 
świetlistych wzorów: zmiennych, zróżnicowanych, za-
leżnych od cząstek wody, słonecznych filtrów i morskich 
prądów. Jak mówi Bansie Vasvani, komponowały się one 
w „ponętną mapę kolorów na ekranie” [Vasvani]. Wyciek 
ropy dosłownie przekształca sposób obrazowania – nie 
jest wyłącznie wydarzeniem destrukcji i zniszczenia, które 
zostaje zarejestrowane, ale, zdaniem Schuppli, zaangażo-
wane w produkcję nowej formy kina staje się jego częścią. 

W podobny sposób artystka komentowała rejestrację 
katastrofy w Czarnobylu – w filmie Wladimira Szew-
czenki, zrobionym podczas przelotu nad strefą skażenia, 
trzy dni po katastrofie, promieniowanie przekształciło 
strukturę taśmy filmowej. Zdaniem artystki film Szew-
czenki był nie tyle rejestracją katastrofy nuklearnej, ile 
„toksycznym zdarzeniem”, bo „śmiercionośna dawka pro-
mieniowania zagnieździła się w molekularnej strukturze 
każdej cząstki halogenku srebra” [Schuppli 252]. Tak samo 
można myśleć o „śliskich obrazach” pokazywanych w fil-
mie Schuppli. Nie powstają one na powierzchni świata, są 
głęboką destrukcją dotychczasowych związków materii, 
wnikają w jej pokłady molekularne i na nowo ją organi-
zują, nieodwracalnie zmieniając łańcuchy wcześniejszych 
wiązań. Ich estetyczna siła jest w takim stopniu uwodząca, 
w jakim szkodliwe i niebezpieczne jest działanie nowych 
połączeń, których są efektem. Destrukcja przebiega tu 
w inny sposób niż dotychczas, ponieważ nie dokonuje się 
na powierzchni rzeczywistości. Schuppli w swoim eseju 
4 „While satellite transmissions and the underwater video feed, and 

even Public Lab’s activist mapping project all combined to docu-
ment the aftermath of the Deepwater Horizon oil spill, the slick was 
already operationalising an independent mode of cinema. Oil spills 
are literally slick images” [Schuppli]. 

opisuje to jako proces przekształcający żywą materię 
w formy śmiertelnego życia, które zawiera w sobie rodzaj 
dewiacyjnej witalności [“Slick images”]. 

Przyglądanie się obrazom przekształca się tutaj w do-
świadczanie efektów ich bycia: zniszczenia przyrody, kata-
strofy ekologicznej, wymierania gatunków. Ontologizacja 
tego, co estetycznie destrukcyjne5, nie pozwala na dystans 
i chce być raczej przeżywana niż rozumiana. Śliskie ob-
razy nie przekazują żadnego sensu, poza groźbą niebycia 
tym wszystkim, co od nich inne. Radykalnie zmieniają 
nasze rozumienie dzieła sztuki: obiekty pokazywane 
przez Schuppli, choć uniemożliwiają spór interpretacyjny 
(czy mielibyśmy się spierać o ich estetyczne wartości?), 
nie pozwalają na uniknięcie konfrontacji z nimi. Chyba 
że zdecydujemy się na opuszczenie miejsc, które zostały 
zainfekowane ropą naftową. Schuppli, pytana, jak rozumie 
swoją pracę artystki, zdecydowanie odcina się od metafo-
ryzowania i zapośredniczeń [“Reframing”]. Medium nie 
interesuje jej jako pomoc w tworzeniu analogii, ale jako 
materialne uczestnictwo w zdarzeniu, któremu się towa-
rzyszy. Inaczej Rist, dla której medium nadal podporząd-
kowane jest ludzkiemu wysiłkowi przekształceń i nawet 
jeśli samo ulega transmedialnym procesom, to nadal 
pozostaje czymś, co raczej udostępnia różne formy znisz-
czeń, niż samo się w nie nieodwracalnie przekształca. 

Oczywiście wybrane prace obu artystek są tylko 
przykładami tego, w jaki sposób zmienia się myślenie 
o pracy artystycznej i medium w czasach, gdy tradycyjnie 
rozumiany dystans między materiałami, medium, pod-
miotami działań trudny jest do utrzymania, a poradzenie 
sobie z ich niewspółmiernością zdaje się coraz bardziej 
rozstrzygać o ludzkim byciu w świecie [zob. Yoldas; Davis 
and Turpin]. 

5 Na wzór dokonujących się ontologizacji polityczności [Michaels 
274-275].
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A B S T R AC T

Pipilotti Rist and Susan Schuppli: artistic destruction in anthropocene

Anna Kałuża

The purpose of this article is to present two ways of understanding 
destruction in the works of the artists stressing the relations 
between artistic and environmental actions. One of the ways 
demonstrated using the works of Pipilotti Rist consists in the 
employment of destructive gestures to demonstrate gender and 
species inequality and, in consequence, a different setting of 
perspective among the well-known actors of the socio-political 
scene. The other way of thinking about destruction portrayed by 

the works of Susan Schuppli, by focusing on the destruction of 
environment, introduces, to the same scene, objects yet unknown 
and demonstrates their risky relations with objects/media that are 
familiar to people. 
Keywords: destruction, medium, catastrophe, Susan Schuppli, 
Pipilotti Rist
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