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Z niepokoju 
  rodzi się bunt
Z Andrzejem Turowskim 
  rozmawia Adam Mazur
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Pierwsze pytanie jest dość proste, ale nie daje
mi spokoju. Dlaczego właściwie napisałeś
Manifest? Czy był jakiś konkretny bodziec, czy 
też raczej jest to pochodna Twojej refleksji nad
historią sztuki XX i XXI wieku?

Źródła manifestu są wielorakie. Najpierw były 
to notatki robione na marginesie moich arty-
kułów w trakcie lektur. Takie luźne kartki „do
zapamiętania”. W czasie pracy powstaje ich
bardzo dużo. Później część z nich posłużyła 
mi za scenariusz wystawy dotyczącej kondy-
cji współczesnej demokracji w powiązaniu ze
sztuką, którą miałem zorganizować za dyrekcji
Piotra Piotrowskiego w Muzeum Narodowym
w Warszawie. Oczywiście wszystko upadło
wraz z jego odejściem, a zaplanowaną wystawę
o sztuce i polityce (w historii) Wywyższeni: Od 
faraona do Lady Gagi zorganizował na zleceniei
nowej dyrekcji Krzysztof Pomian. Oczywiście
była to wystawa autorska o władzy, nie mająca 
nic wspólnego z moimi koncepcjami wystawy 
o demokracji. Później na kanwie tych samych
notatek, ale już w całkowicie zmienionym
kontekście, zrobiłem wystawę w Wenecji w Pa-
lazzo Donà zatytułowaną Particolare. Percorsi ą
di democrazia (2011). We włosko-angielskim 
katalogu tej wystawy ukazał się pierwszy szkic

manifestu w formie eseju zatytułowany L’arte
che suscita inquietudine. Dwie daty przełomo-
we spinały na wystawie historię współczesnych
demokracji: 1968 i 1989 rok. Rok 1968 i rewolty,
które wtedy miały miejsce w różnych częściach
świata, tworzyły wspólnie wielką falę ruchów 
kontestacyjnych skierowanych przeciwko au-
tonomizującej się władzy i alienującej kultu-
rze. Świat w roku 1989 ogarnięty był rewolucją 
wolnościową. Przede wszystkim w Europie
Środkowej i Wschodniej kraje przeciwstawiły 
się monopartyjnym i komunistycznym rządom,
budując nowe i swoje demokracje. Wystawa 
dotyczyła zatem „polityczności” w sztuce, po-
cząwszy od końca lat 60. XX wieku, i kontynu-
owała ciąg ekspozycji zapoczątkowanych dwa 
lata wcześniej w tym samym miejscu. Jeżeli
pojęcie „pragnienia” determinowało wybór
prac i organizację przestrzeni na pierwszej,
zatytułowanej Obudźcie się, aby śnić, tak klu-
czowym problemem drugiej było uczestnictwo
artysty w społeczności, miejsce dzieła w de-
mokracji. Nie chciałem przeciwstawiać tych
dwóch wystaw – wręcz przeciwnie, chodziło
mi jedynie o inne rozłożenie akcentów, a zara-
zem dopowiedzenie tej samej kwestii. W prze-
strzeni społecznej w etykę pragnienia wpisana 
jest równość, sprawiedliwość i wolność, czyli
pragnienie demokracji, odpowiedzialnego
uczestniczenia w życiu publicznym. Oczywi-
ście problem nie był dla mnie nowy, było to
inne podejście do zagadnienia związków sztu-
ki i polityki, charakterystyczne dla większości
moich badań i prac opublikowanych czy to
w formie książek, czy artykułów. W trakcie wie-
lu dyskusji w kręgu moich przyjaciół artystów,
krytyków, historyków sztuki, a także niepro-
fesjonalistów pojawiało się stale i dojrzewało
pytanie prowokowane sytuacją ogólną w sztuce
i konkretną w polityce, jak dzisiaj można ro-
zumieć ten związek. Manifest jest próbą mojejt
osobistej odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego
manifest, postaram się ci jeszcze wytłumaczyć.

„Turowski” to hybryda:
trochę historyk sztuki,
trochę artysta,
przy założeniu,
że pojęcie hybrydy 
jest również przedmiotem
mojej krytyki.
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Czy Manifest jest deklaracją Andrzeja t
Turowskiego historyka sztuki, czy Andrzeja
Turowskiego artysty? Myślę, że to istotne
rozróżnienie w kontekście Twojej poprzedniej 
książki Parowóz dziejów i wystawy w Atlasiew
Sztuki w Łodzi.

Rzeczywiście te wydarzenia zbiegają się w cza-
sie. Na pewno nie jest to zupełnie przypadko-
we. Parowóz dziejów jest książką, w którejw
w formie dość przewrotnej „fi kcji naukowej”
zastanawiam się nad rolą dokumentu w two-
rzeniu zarazem historii politycznej i artystycz-
nej. Wraz z fi lmem Anki Baumgart książka 
miała trzy odsłony – pierwszą w Muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej w Warszawie w kontekście
międzynarodowej debaty historyków sztuki
na temat uczestnictwa artystów w rewolu-
cjach rosyjskiej i niemieckiej 1917 i 1918 roku,
w czasie której prowadziłem grę z dyskursem
naukowym. Druga odsłona dotyczyła strony 
artystycznej książki i miała miejsce w Atlasie
Sztuki w Łodzi. Tutaj książka, „wypreparowana 
wizualnie” i przedstawiona w formie pastiszu
wystawy konceptualnej, wpisywała się w dysku-
sję na temat autonomii modernistycznej formy 
w powiązaniu z politycznością jej treści. Była 
na tej wystawie gra ze sztuką. Trzecia odsłona 
(i ostatnia) odbyła się na wystawie w Hotelu Po-
lonia, gdzie Kazimierz Malewicz w 1927 roku
miał swoją pierwszą zagraniczną wystawę. Ten
pokaz książki zatytułowałem Dlaczego Male-
wicz nie przyjechał do Warszawy? i pokazałem
jedynie prasowe opisy zabójstwa sowieckiego
posła w Warszawie, co było jednym z wątków 
fi kcyjno-prawdziwych mojej książki. Tu pro-
wadziłem grę z historią polityczną. Na żadnej
z tych wystaw nie występowałem jako artysta,
choć używałem artystycznych środków, aby 
naruszyć pojęcia związane zbyt jednoznacznie
z nauką, sztuką i historią. I to było sedno mo-
jej strategii w latach 2011 i 2012. Na jej gruncie
powstał również manifest, który w określonym
kontekście może być wypowiedzią artystyczną,
w innym polityczną lub historyczną. Sensem

tych działań było praktyczne zakwestionowa-
nie ról społecznych, w które się wikłamy, czy-
stości narzędzi badawczych i artystycznych,
którymi się posługujemy, performatywności
wiedzy i sztuki, z którymi mamy do czynienia.
Innymi słowy, chodziło mi o osłabienie pojęcia 
tożsamości i skuteczności, które w sztuce i poli-
tyce są przedmiotem mistyfi kacji i manipulacji.
„Turowski”, aby odnieść się do twego pytania,
to hybryda: trochę historyk sztuki, trochę ar-
tysta, przy założeniu, że pojęcie hybrydy jest 
również przedmiotem mojej krytyki. Oczywi-
ście dzisiaj również forma manifestu jako wy-
powiedzi o świecie ma charakter hybrydyczny.
A hybryda to mieszaniec, przedziwna krzyżów-
ka, samo sedno nietożsamości.

Twój tekst jest niezwykle subtelny, nie ma
w sobie nic z patosu i bojowego charakteru
manifestów awangardy. Jeśli do tego dodać 
długość tekstu, w który należy się wczytać ze
zrozumieniem, można dojść do wniosku, że
Manifest to bardziej filozoficzny esej, refleksja t
z pogranicza historii sztuki i nauk politycznych. 
Jak właściwie należy czytać ten tekst?

Bo jest to właściwie postmanifest. Przez słowo
„manifest” odnosi się oczywiście do awangar-
dy, ale nie jest pisany z awangardowej pozycji.
Z awangardy wydobywa to, co było jej ukry-
waną stroną, a mianowicie odczucie i pojęcie
kryzysu, któremu to pojęciu odbieram patos
przegranej i siłę bojowego czynu. Mój manifest 
ucieka przed modernistyczną nostalgią rewo-
lucyjnej historii, poszukuje wartości w niepo-
koju, oburzeniu, buncie. Nie jest wezwaniem
do wspólnej walki, nawet nie wiem, czy ma 
charakter kolektywny, raczej opowiada się po
stronie bluźnierczej refl eksji, niepokorności
myślenia, krytycznej postawy. Pojedynczości.
Wyjątkowości. Szczegółu. O sposobach inter-
wencji z tego wynikających niewiele mówi,
będą to indywidualne (szczególne) wybory 
artystyczne i polityczne. Chodzi mi jednak 
w manifeście o „bycie nieposłusznym”, i to jest 
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w zasadzie bardzo proste przesłanie, które ma-
nifest w sobie niesie. Prostota, a nawet pewna 
elegancja tego przesłania, niepokojąca w kon-
tekście awangardowych manifestów, jest ich
krytyką. Prostota tego przesłania nie narodziła 
się jednak z eleganckiej historii. Aby o niej opo-
wiedzieć, manifest przybiera formę historycz-
nego eseju. Wcale nie łagodzi ideologicznych
uwikłań, w których znajduje się i znajdowała 
sztuka chcąca być lub będąca polityczną. Kla-
sycznymi pojęciami, z którymi w swej warstwie
eseistycznej manifest się rozprawia, są zagad-
nienia zaangażowania, autonomii, neutralno-
ści, skuteczności, bojowości, rewolucyjności,
władzy – aby wymienić pierwsze z rzędu. Przy-
pominam, że manifest powstał na bazie eseju
(w katalogu wystawy Particolare nie używałem
nazwy manifestu, a poszczególne paragrafy 
inaczej łączyły się między sobą). Esej, przybie-
rając w pewnym momencie charakter katego-
ryczny, wymagał jednak wyłamania się z czysto
opisowej formy. To jest problem brzmienia.

Przedmiotem Twojej refleksji jest przede 
wszystkim stan współczesnej demokracji. 
W pewnym sensie Manifest jest apologiąt
demokracji, ale jakiej właściwie? Rozumiem,
że pozostajesz krytykiem demokracji liberalnej, 
ale odrzucasz bliskie niektórym artystom 
awangardy myślenie o radykalnym zerwaniu, 
o rewolucji?

Przedmiotem moich rozważań w manifeście
nie jest demokracja, lecz kryzys demokracji
i troska, aby ten stan – jak słusznie mówisz –
nie przerodził się w jakąkolwiek hegemonię.
Nie jest to zbyt oryginalne myślenie, ma ono
swoją dalszą i bliższą tradycję w kręgu tak zwa-
nej „teorii krytycznej”, miało swoje uzasad-
nienie w hasłach „rewolucji permanentnej”,
w mojej własnej twórczości wiązało się z „kry-
tyką instytucji” jako podstawą instytucjonal-
nego funkcjonowania w świecie politycznym.
Odnajduję je wśród zwolenników politycznej
anarchii i ekonomicznych anarchosyndykali-

stów, w demokracji bezpośredniej lub uczest-
niczącej, w różnych formach samoorganizacji
i samorządowości, w społecznych formułach
socjalizmu. Oczywiście daleki jestem od poję-
cia demokracji liberalnej, choć do obu słów tej
politycznej zlepki mam olbrzymie przekona-
nie i przykładam wielką wagę. Tak wolność, jak 
i sprawiedliwość leżą u samych podstaw poli-
tycznego myślenia, ale nie muszą tworzyć „toż-
samości demokratyczno-liberalnej”. A pojęcie
rewolucji politycznej, o którą się pytasz, w mo-
ich oczach wystarczająco się skompromitowało
w historii XX wieku, przynosząc zbyt wiele tra-
gedii i totalitarnej władzy, aby dzisiaj tym po-
jęciem można było się posługiwać. Rewolucja,
a szczególnie rosyjska, oraz miejsce w niej ar-
tysty jest od wielu lat przedmiotem mojej pracy 
badawczej i krytycznej. Rewolucja, jeżeli mamy 
na myśli historyczne przykłady w dziejach XX
wieku, jest dla nas niebezpiecznym anachro-
nizmem, zagrażającym tak wolności, jak i spra-
wiedliwości. Z rewolucją jednak nie wiązałbym
w całości pojęcia radykalizmu. Ma on swoje
odrębne oblicza. Zgoda, rewolucyjny radyka-
lizm, odpowiadając na polityczne czy kultural-
ne hasło zerwania, był samonapędzającą się
pułapką radykalizującej się władzy. Nie znaczy 
to, że w różnych „nierewolucyjnych” sytuacjach
granicznych radykalizm może się zdarzać, choć
jest zawsze budzącym wątpliwości etyczne trud-
nym wyborem. Radykalizm tak rozumiany nie
jest zwycięstwem, raczej klęską. Jest kryzysem,
bo narodził się z kryzysu i nie potrafi ł z kryzysu
się podnieść. Jest tragedią. Niemniej ujawnia 
sprzeczność tkwiącą głęboko we współczesno-
ści. Jest kryzysem, powtórzę, i w tym sensie,
jak to wcześniej powiedziałem, jest potrzebny.
W pojęciu nieposłuszeństwa mieści się rady-
kalizm, o którym mówię w manifeście (i nie
mylę z terroryzmem). Tak rozumiany radyka-
lizm bliższy jest pojęciu „obrony koniecznej”
demokracji niż agresywności „słusznego ata-
ku” nawet w imię demokracji.
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Jak rozumiesz „niepokój”?

Historia tego pojęcia sięga oczywiście surreali-
zmu, który niezwykłość uczynił istotą swej este-
tyki; sięga również pojęcia transgresji, która,
zdaniem Foucaulta, jest ustawicznym przekra-
czaniem granicy. Transgresja, przytaczam tu
Foucaulta w wolnym tłumaczeniu, jest gestem
dotyczącym granicy: na jej cienkiej linii obja-
wia się „błyskawica jej przecięcia”, a być może,
pisze fi lozof, i jej „całościowa trajektoria, wła-
ściwe źródło”. Grą transgresji i granic zdaje się
rządzić zwykły upór: „transgresja przekracza 
i nie przestaje ustawicznie przekraczać linii,
która natychmiast zamyka się za nią zapomnia-
ną falą”, znów zatem wycofując się aż po „ho-
ryzont nieprzekraczalnego”. Ta gra posługuje
się czymś więcej niż prostym przywołaniem jej
elementów: umieszcza je w niepewności, w na-
tychmiast obalanych pewnikach, „gdzie myśl
wikła się szybko, kiedy próbuje je uchwycić”.
W bliskim tym pojęciom niezwykłości i prze-
kroczenia mówi o sztuce Zygmunt Bauman.
Sztuka ma sens, o ile uczy nowego spojrze-
nia – podkreśla socjolog w różnych miejscach
swych rozlicznych tekstów – uczy względności
każdego spojrzenia, demaskuje konwencje
jako schematy, burzy spokój ducha i wzbudza 
niepewność siebie, odstręcza od dogmatyzmu
i nietolerancji. Wskazuje na szczególność tego,
co za zwykłe przywykliśmy uważać. W sztuce
chodzi, podkreślał Bauman – o ile sobie dobrze
przypominam, w jednym z wywiadów – o „nie-
zwykłość permanentną”, niezdolną z natury 
do tego, by w nową zwykłość zastygnąć. Inny-
mi słowy, chodzi o sztukę, która w kruchości
istnienia woła o trwałe podstawy, które jednak 
tylko kruchość może gwarantować. W płyn-
nych czasach, którym poświęcił Bauman swoje
rozważania o ponowoczesności, taką właśnie
cechę „wiecznego trwania” przyznają artyści
stanom nietrwałości i niedokończoności, zno-
sząc tym samym, dodam, modernistyczne
przeciwieństwa między tworzeniem a znisz-

czeniem, koniecznością i przypadkiem, cią-
głością i zerwaniem, a wreszcie modą i sztuką.
Sztuka współczesna przez świadome niedo-
mówienie, zamazywanie granic między poję-
ciowymi stereotypami, prowokuje do myślenia 
– ale myślenia pokrewnego poruszaniu się bez
mapy i przewodnika. To jest sztuka, która kon-
frontuje nas z losem. Utopie miejsca (u-topia),
tak charakterystyczne dla ongisiejszych awan-
gard, powie Bauman, zastępują dzisiaj utopie
drogi (u-via), które nie oferują życiu sensu,
wyrażając zaledwie niepewność losu, a nie ład
spełnienia. „Losu”, który jest wcieleniem tego,
co nieznane, a jak podejrzewamy, pisze gdzie
indziej ten sam autor, jest również niepozna-
walne; coś, czego nie da się objaśnić ani pojąć.
Sztuka w drodze, niosąc z sobą ciężar tajemni-
cy losu, nie jest sposobem doświadczania pięk-
na („doskonałości”) lub nadawania kształtu
życiu („zrozumiałości”), lecz wyrazem niepo-
godzenia ze światem, do którego należy, i kry-
tyką formy, którą sama stwarza. Podkreślam:
w niepogodzeniu tkwi niepokój. Z niepokoju
rodzi się bunt.

W Manifeście pojawia się stosunkowo niewiele 
nazwisk artystów, a jeśli już, to są to twórcy 
znani raczej z historii sztuki niż z łamów
współczesnych gazet. Czy mógłbyś wymienić 
artystów, którzy Twoim zdaniem mogą
pozytywnie realizować założenia Manifestu?

Chodzi mi o tych twórców i te dzieła, jak napi-
sałem w manifeście, które w demokratycznym
porządku sytuują się krytycznie w centrum
konfl iktów społecznych i prowokują mnożące
się wątpliwości oraz kwestionują pozorne roz-
wiązania. Procesy demokratyzacji dzisiejszych
społeczeństw są ustawicznie konfrontowane,
pisałem, z walką polityczną i ideologicznymi
podziałami wśród rządzących, jak i z niebez-
piecznymi manipulacjami władzy, wykorzy-
stującej nastroje populistyczne, ksenofobiczne
i nacjonalistyczne. Podstawą działania sztuki
radykalnej w demokracji sporu jest krytyka,
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a metodą „nieposłuszeństwo obywatelskie”.
Pokazałem niektórych z twórców reprezentu-
jących takie postawy na wystawie Particolare,
ale jest wielu innych. Wymienię bez żadnego
ładu i składu tych, którzy w tej chwili przycho-
dzą mi do głowy: Krzysztof Wodiczko, Thomas
Hirschhorn, Mirosław Bałka, Alfredo Jaar,
Sarkis, Marina Abramović, Jill Magid, Andres
Serrano, Victor Burgin, Hans Haacke, Zofi a 
Kulik, Zbyszek Libera, Ai Weiwei, Goshka Ma-
cuga, Anna Baumgart, Adrian Paci, Anri Sala,
Antonio Abad, Jenny Holzer, Ewa Partum, Jó-
zef Robakowski, Aernout Mik, Jochen Gerz,
Dennis Adams, Antoni Muntadas. Ta lista jest 
nieskończenie długa, mogę ją ciągnąć, ale
i skończona z kilku powodów. Po pierwsze, ar-
tyści w różny sposób sytuują się wobec takich,
a nie innych aspektów przestrzeni publicznej,
a tym samym umieszczają w różny sposób swo-
ją sztukę wobec problemów demokracji. 
Po drugie, demokracja jest żywa w czasie, czy-
li kontekst społeczno-polityczny determinuje
przynależność dzieła do określonych proble-
mów. Ta złożoność relacji powoduje, że nie
każdy artysta – a może i nie każde dzieło arty-
sty  – będzie się wpisywał „w całości” w proble-
matykę manifestu. Wystawa Particolare, której
nie chcę traktować jako ilustracji dla manifestu 
(ponieważ manifest wraz z nią się rodził), jest 
najlepszym przykładem tej historycznej kon-
tekstualizacji problematyki manifestu w odwo-
łaniu do konkretnych artystów. Oczywiście jej 
naturalną granicą była zawartość kolekcji Fun-
dacji Signum. Jako motto wystawy weneckiej 
potraktowałem twórczość Franciszki i Stefana 
Themersonów i ich fi lm Przygoda człowieka 
poczciwego (nie będzie dziury w niebie, jeśli 
pójdziesz tyłem) z 1937 roku. Odbijał on roz-
padający się świat w pękniętym lustrze. Budził
niepokój. Z obrazów kolażowych powstawały 
opowieści fi lmowe: kalejdoskopy współczesno-
ści. I w tym porządku to, co wystawę określiło 
u samego początku, to dokumentacja mani-

festacji 1968 roku w Wenecji oraz projekcja 
fragmentów fi lmu z 1977 roku Una giornata 
particolare (Szczególny dzień), zrealizowane-
go przez Ettore Scolę. Data realizacji tego fi lmu
nie była przypadkowa – to apogeum włoskiego
terroru. Trzeba pamiętać, że w trakcie lat 70.
i w konsekwencji słusznej rewolty młodzieży,
robotników i intelektualistów nasiliła się we
Włoszech aktywność grup terrorystycznych,
skrajnie lewicowych i prawicowych, a także
neofaszystowskich. Anni di piombio („lata oło-
wiu”) – bo tak nazywano tamten okres – miały 
swoje źródło na styku prawicowego ekstremi-
zmu z historią włoskiego faszyzmu w tle. Film
właśnie te dzieje, jakże ciężkie dla włoskiej
demokracji, aktualizował. Problem był jednak 
szerszy, nie ograniczał się do włoskiej historii.
Toteż między fotografi ami i fi lmem umieściłem
instalację Mirosława Bałki zatytułowaną 204
x 225 x 193 z 2008 roku. Była to niepokojąca 
metalowa konstrukcja wysokości człowieka,
jakby opustoszały dom z wyprutymi ścianami,
niezamieszkała cela, a może klatka, w której
nie ma życia. Metafora powracającej pamięci
i groźnej pustki. Ponura historia przegrane-
go humanizmu XX wieku. Wyrażony w nim
najgłębszy kryzys pojęć wolności i sprawiedli-
wości był odtąd cieniem i pamięcią współcze-
snej demokracji. Dalej przychodził rok 1989
i wiara, że nowa demokracja będzie równo-
znaczna z przestrzeganiem praw człowieka,
położy kres dyktaturom, a także przyczyni się
do odrodzenia społeczeństw obywatelskich.
Na ten entuzjazm (Ewa Partum przed murem
berlińskim) jak cień przeszłości lat 50. nakła-
dał się obraz Andrzeja Wróblewskiego z cyklu
Ukrzesłowiona (1957), korespondując z fi lmem 
Anny Molskiej Tkacze z 2009 roku. W obietnicy 
demokracji od początku istniały rysy, a entu-
zjazm dla społecznej solidarności i odzyskanej
wolności trudny był do pogodzenia z egoizmem
neoliberalnej polityki. Rok 1989 to nadzieja 
i kryzys kapitalistycznej demokracji. Odtąd
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obok widowiskowej afi rmatywności kultury 
mamy do czynienia z nowym społecznym na-
pięciem. Tutaj obok fi lmów z cyklu Demokracje
Żmijewskiego pokazany był cykl grafi k Jona-
sza Sterna. Zapis politycznej codzienności,
artystyczne dokumenty z okresu narastającej
nietolerancji, wszechpanującego antysemity-
zmu, a także bezsilności antyfaszystowskich
protestów i poczucia beznadziejności wobec
coraz silniejszego totalitaryzmu. To ostateczny 
koniec – w obliczu faszyzmu i śmierci – nowo-
czesnych demokracji, które budowały swoje
narodowe utopie niepodległości po rozpadzie
XIX-wiecznych imperiów. Wisiały też tam trzy 
papierowe asamblaże Marka Szczęsnego Emi-
granci. Były to porozdzierane i podziurawione
arkusze brązowego papieru pakunkowego,
fragmenty opakowań i plastikowych worków 
na śmieci. Z tych form wyłaniały się napięte
twarze pełne krzyczącej rezygnacji. Pracom
towarzyszył dramatyczny cytat: „Jak można zła-
pać człowieka i zostawić go na Saharze, tak po
prostu? Jak można coś takiego zrobić? Złapać,
wywieźć, zostawić, pozwolić umrzeć. Maro-
kańczycy tak robią, Algierczycy tak robią. A wy,
Europejczycy, im za to płacicie. Jak można 
tak postępować?”. Na wystawie była też praca 
Gilberta Zorio Gwiazda z oszczepów, ten wie-
loznaczny symbol rewolucji, oznaka działania 
i społecznej przemiany. Był też Rzecznik obce-
go Wodiczki mówiący o wyobcowaniu. Była też
sala trzech kobiet (Kozyra, Kulik, Macuga),
których sztukę wiązałem z pojęciem antropolo-
gii politycznej. Chodziło tutaj o zależności i re-
lacje władzy w obszarze szeroko rozumianych
kultur i cywilizacji, o konfl ikty pojawiające się
na przecięciu kultur narodowych i etnicznych,
o zagadnienia związane z seksualnością i płcią,
o walki i fantazmaty religijne, o miejsce mniej-
szości i wykluczeń, o znaczenie pamięci i kry-
zysów, o obrzędy i ceremoniały współczesnego
świata. Byli też inni artyści: Mladen Stilinović,
Zuzanna Janin, Elżbieta Jabłońska. Nie wiem,

czy w kontekście innej wystawy, innych dzieł
odpowiadaliby ci wszyscy artyści na proble-
matykę zawartą w manifeście. Na pewno nie.
Zupełnie inna była konfi guracja nazwisk, dla 
przykładu, na wystawie Powtórka z teorii widze-
nia, gdzie polityczność dzieła, opisana później
w manifeście, odgrywała równie istotną rolę.

Jednym z twórców, który przychodzi mi na
myśl, a chyba jest Ci szczególnie bliski, jest
Giovanni Anselmo, którego twórczość śledzisz
od czasu pracy w Galerii Foksal w latach
70. Jego praca Particolare mogłaby wręcz 
ilustrować Manifest. Czy opowiesz więcej
o relacji z Anselmo? 

Rzeczywiście tak jest, w każdym razie w kon-
tekście weneckiej wystawy. Tytułową pracę
Giovanniego Anselmo Particolare znajdujemy 
w całej przestrzeni ekspozycji. Napis „partico-
lare” rzutowany z projektora może pojawić się
wszędzie. Niespodziewanie gdzieś na ścianie.
W jej uskoku, wyżej lub niżej, prosto lub krzy-
wo. Na chwilę, gdy ekranem będzie ubranie
przechodzącego widza, wystawiona ręka. Na 
stałe w miejscu niedostępnym. Particolare to
projekt ciągnący się od 1972 roku, który – jak 
mówi artysta – ma nam uświadomić, że rze-
czywistość może być rozumiana jako suma 
swych pojedynczych komponentów, wielości
szczegółów, przerw i wyjątków, lecz nigdy nie
zostanie uchwycona w swojej nieskończoności.
Świat, człowiek, rzeczy i życie, pisał Anselmo,
to wszystko siły w działaniu. Istotne jest, aby 
nie skamieniały w swej raz na zawsze utrwa-
lonej formie, w bezruchu. Anselmo poznałem
w Turynie, około 1970 roku. Wówczas właśnie
rozpoczął pracę nad „particolare”. Powstawała 
ona na skrzyżowaniu aktualnej wówczas sztuki
konceptualnej i arte povera oraz polityki. An-
selmo był silnie związany z ruchem kontesta-
cji 1968 roku, razem z Zorio byli blisko „Lotta 
continua”. Wiele czasu spędzaliśmy w tamtym
czasie razem we Włoszech na burzliwych roz-
mowach, potem Anselmo przyjechał do War-
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szawy. Miał wystawę w galerii Foksal. Niestety,
rozpalona do czerwoności gwiazda Zorio nasy-
cona była zbyt mocną symboliką buntownika.
Do jego wystawy w Warszawie już nie doszło.

Jak opisałbyś różnicę w rozumieniu 
polityczności pomiędzy Tobą i Arturem
Żmijewskim?

Niewątpliwie manifest Żmijewskiego tworzy 
jeden z polemicznych kontekstów. Nie było to
moim celem, różnic też nie trzeba przeceniać.
Oba manifesty zmierzają w nieco inne strony.
Początkowo zamierzałem opublikować mój
manifest na łamach „Krytyki Politycznej”, jed-
nak z jakichś powodów do tego nie doszło. Jego
obszerne fragmenty znalazły się za moją zgodą 
w książce poświęconej Żmijewskiemu. Tam
im nadałem tytuł manifestu. Oczywiście fakt 
ten wzmocnił polemiczne znaczenie mojego
tekstu, choć nie taka intencja temu przyświe-
cała. Swoje zdanie na temat manifestu Żmijew-
skiego i jego twórczości wyraziłem obszernie
w innej publikacji (Awangarda w bloku(( ). Twór-
czość Żmijewskiego bardzo mnie interesuje. 
Bliska jest mi teza artysty o polityczności sztu-
ki, daleki jego aktywizm, w którym instrumen-
talnie wykorzystuje sztukę (a czasem ludzi). 
Istotne jest dla mnie doszukiwanie się w sztu-
ce jej społecznej skuteczności, niemniej nie 
w tej samej sferze działań i nie takich samych 
skutków od „sztuki skutecznej” oczekujemy. 
Powiedziałbym: różnią nas przede wszystkim 
strategie wynikające z tego, że nie mamy tych 
samych oczekiwań. Ja widzę polityczność sztu-
ki w niepokorności, która burzy porządek, 
on w zaangażowaniu, które ochroni świat. Ja 
w kryzysie, on na barykadzie. W retoryce jego 
antropologicznych obrazów wykorzystujących 
moc wyobraźni masowej dostrzegałbym próbę
radykalnej konfrontacji mającej na celu wydo-
bycie z opinii fałszu i zła, nie poddając jednak 
ich moralnej ocenie i nie dokonując ich sub-
limacji w estetycznym obrazie. W tym też zna-

czeniu „wizualizacje świata” Żmijewskiego są 
negatywnością dokumentalnej poprawności,
bo nie o prawdę w nich chodzi, lecz o kłamstwo.
Głoszenie prawdy – powiedziałbym, mając na 
myśli sztukę Żmijewskiego – jest rolą retorów 
(i parezjastów), a ochrona przed kłamstwem to
powinność zaangażowanych nauczycieli (kura-
torów, redaktorów, artystów). Nie chodzi o to,
aby obraz przekonywał, władając posiadaną 
wiedzą i obowiązującym prawem, lecz chronił
polityczną wspólnotę przed fałszem, odwołując
się do indywidualnych emocji i politycznej woli.
Nie pozwalał na zboczenie. Nie chodzi o to, aby 
obraz podważał, lecz działał, przekształcał
i prowadził. W ten sposób wydobytą na Bienna-
le w Berlinie rolę konfl iktu w uspołecznieniu
sztuki, podobnie jak w Manifeście urazu zwią-
zanego z zawłaszczoną historią (realizm so-
cjalistyczny), odnosi Żmijewski do kluczowego
problemu jego polityki obrazu, który wcale nie
musi być artystyczny. W efekcie, jakby wbrew 
przekonaniu o skuteczności sztuki, co wyraził
kiedyś artysta, teraz jest raczej przekonany,
iż tylko polityka sporu w przestrzeni publicz-
nej (i politycznej wspólnocie) może ochronić
przed fałszem jednomyślności. Fascynujący 
projekt, kryjący w sobie jednak wiele, znanych
dobrze z historii, niebezpieczeństw. Pozostaje
nadzieja w przenikliwości krytycznej artysty 
osłabiającej ego nauczyciela.                     


