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Ideologies structure and simplify our reality. They emerge, according to Slavoj 
Žižek, where the Symbolic is not able to adequately translate the Real. We resort 
to simplification, we brand historical concepts, we give names to movements and 
phenomena. 

Ideology is then a problem of epistemology, and it changes the perspective from 
which we view and value the symbolically-codified reality. The quotation from Karl 
Marx’s Das Kapital, They don’t know why, but they keep doing it, addresses precisely 
this corrective optics, and it seeds a narrative for the exhibition of the same title.

Are we then not aware of the grasp ideology has of our view of reality? It appears 
that we do. To free ourselves of the limits of ideology is, alas, not so much difficult, 
as impossible. At the brink of any such attempt, cynical reason forces us to forget 
the very ideological mechanism. As Žižek suggests, “they know very well what they 
are doing, but still, they are doing it”. The works in this exhibition, however, resist the 
cynical lure of abandoning attempts to free themselves from ideology and context. 
The subversive practices proposed by the artists tread the uncertain ground of art 
post-criticism and post-participation. The irony, sarcasm, as well as kynicysm, go 
hand in hand with the ambiguous, entering the sphere of the unconscious and of 
artistic gesture.

The fashion collection created by the Spanish artist duo PSJM is an example 
of such sabotage. Their fashion-fetish garments are branded with the name of the 
author of this exhibition’s title, Karl Marx. Denim jeans, a symbol of the capitalist 
power of the US, are brought together with the creator of the Communist Manifesto. 
A professionally rolled-out marketing campaign for the collection shocked and 
contrasts with the image of the bearded philosopher. This project is one of many 
created PSJM's works that consider the role of market economics and marketing 
practices in a range of contemporary issues.

The idea of kynicysm is developed in the works of Javier Rodriguez. In Último 
Mundo Universal, the artist created a fictional newspaper based on three popular 
Venezuelan tabloids. Underneath the loud aesthetics of the gutter, we find a collection 
of fictional advertising, philosophical writing and surreal collages. This subversive 
publication was distributed in many copies in the artist’s home city of Caracas. The 
artist’s manipulation of the media, themselves in fierce opposition to Hugo Chavez’s 
government, assumes a political dimension, remaining in the sphere of artistic 
understatement. Pierre d’Alancaisez presents the artist’s practice and projects 
accompanying this exhibition in his essay Not taking part in not an option.

The extreme of sarcasm is reached by Grzegorz Drozd’s video work Substitute 
Label. The artist brings together images of a deprived Warsaw social-housing suburb 
with a floral narrative reminiscent of the manifestos of modernism. The narrator, tongue 
in cheek, cites various discourses and uses terms from art history. This extreme 
juxtaposition of pompous utterances with views of the ruined housing blocks creates 
a feeling of rupture and loss, amplified by the lack of references to time or place in 
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the work. The image maintains the character of a surreal document, which carries 
critical potential under a thin coat of irony. Subsitute Label accompanies Drozd’s 
project Universal, which saw the artist take on a critique of critical art. Aleksander 
Hudzik describes these works in detail in his essay Asocial Art.

Karen Mirza and Brad Butler examine the complexities of criticality in art, the 
invested artist, and the engaged participant. In their ongoing project The Museum 
of Non-Participation, the artistic duo have drawn on their experiences of real-life 
protests, struggles and moments of change. The itinerant museum is composed 
of performance, publishing and of actions created specifically for the needs of the 
ephemeral institution. The Museum is also an instrument in itself: it serves as anti-
apparatus for institutional ideology, creating alternative perspective on engagement, 
criticality and belonging.

Mirza and Butler, by using the elasticity of language and structure of an institution, 
attempt to create a space from which to carry out critique. Their project uses the 
notion of ‘criticality’ coined by Irit Rogoff in her study of the development of critical 
thought. Rogoff introduces a scale in which we advance on qualitative ‘criticism’ 
through the analysis of truth and knowledge, a ’critique’ of ‘criticality’. This step 
creates an awareness of our own engagement in the subject under study, and the 
reduction of the field of vision this brings about. In my understanding, ‘criticality’ is 
also a tool for re-defining of the very terms used in analysis, and a tool for widening 
perspectives and for enlarging the fields of debate.

One could get the impression that ideology ‘corrects’ our views, cropping off 
unnecessary margins. It splits the differences, foregrounding an easily digestible 
message. Simplification is indeed one of the basic strategies employed by our brains 
in processing information. This technique of correction is a frequent element in the 
work of Konrad Smoleński. In Minefield, the artist uses medicine balls dreaded by 
generations of school students in PE classes. Smoleński has replaced the inside of the 
balls with explosive materials, and has threaded a fuse through the soft leather shell. 
However, the artist doesn’t dot the ‘i’, and the fuse is not lit, it remains a temptation. 
Despite their ‘explosivity’, the works stop at ambiguous innuendo.

According to Žižek, the key to a critique of ideology is in seeking pure form. 
Content braced in the Symbolic order is by necessity dependent on ideology, and 
thus indiscernible. The notion of pure form can be seen driving the artistic practices 
of Maciek Stępiński and Sergio Sotomayor, in whose work the visual often carries the 
bulk of the work’s signification.

Despite having been produced in Poland – and thus necessarily marked by 
the country’s context – Maciek Stępiński’s video work Pica pica and the series of 
drawings accompanying it, present a universal landscape. The sky and the black 
tree-tops constitute a grey winter setting, and the soundtrack of the work amplifies 
it. The difficulty of describing the impression this work makes on a viewer serves as 
confirmation that Žižek’s attention to form is successful ! Contributing to this success 
is a neon work Idea(ł), which also carries the idea of form as function and form as 
communication between the artist and viewer. The neurotically flickering final letter of 
the word highlights the impossibility of communicating artistic ideas.

For Sergio Sotomayor, art is a workshop for visual experimentation, and 
the experiments enquire into biological science and technology. His chiselled 
monochromatic works stem from the artist’s earlier study of agrotechnology. Many of 
his works are never fabricated and remain in the virtual realm. Madera is an example 
of a realisation which, despite its physicality, surprises with its form. The wooden egg 
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oval suggests a beginning, and asks the well-known question: what came first, form 
or content?

While pure form may critique ideology, the paintings of Radek Szlaga 
compromise it. The motives and characters, borrowed from a variety of real-life 
cultures and histories, acquire the status of contemporary iconography. Everything 
is encapsulated in the painterly gesture and an appreciation of the medium. The 
paintings exude irony, a kynical disregard for order, and an awareness that the works 
themselves are representations. The specific Polish context in which the works were 
created, as manifested for example in OG/Prawdziwy zbój is only a pretext and an 
accompaniment for a far wider-reaching narrative. Stach Szabłowski writes about 
the relationship between art and national aspirations in his essay The Daemons of 
Context.

Art criticism is a factory of terms that with time become assimilated into art history. 
Art history, in turn, is a forefront of collective consciousness, and more importantly, 
of collective memory. In recent years, art criticism has been at a crossroads, lacking 
clear guidelines or consensus. James Elkins remarked that art criticism today is 
mass-produced and mass-ignored. Art writing has become an individualistic pursuit, 
and the latest attempts to chart out a qualitative code can hardly be described as 
trustworthy or unconflicted. This situation perhaps mirrors that of contemporary 
Europe: the political elites remain indifferent to the grave concerns highlighted by 
protests in London, Madrid or Athens. Feigning surprise, they suggest alterative 
courses of action based on foregone ideologies. Surely, there must be a third way, 
even if it’s harder to imagine than end of time itself.

They don’t know why presents a range of artistic attempts at finding this third 
way. The practices presented are not unconcerned with contemporary international 
dynamics, even if the works themselves are not overtly political. The artists do not 
want to repeat mistakes of the past; engaging with the narrative and with aesthetics, 
they are fully aware of art’s autonomy. Only by preserving this autonomy does art have 
a chance of becoming a front of experiment and cros the boundaries of ideology.

                                                                                             Piotr Sikora, curator
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Ideologia strukturyzuje i zarazem upraszcza rzeczywistość. Jej widmo pojawia się, 
zdaniem Slavoja Žižka, w miejscu gdzie Symboliczne nie jest w stanie przysłonić Realnego. 
Prowokuje uproszczenia, buduje pojęcia historyczne, posługuje się kontekstem, tworząc 
nazwy ruchów i zjawisk. Ideologia jest więc problemem poznawczym i dotyczy skrzywienia 
perspektywy, z jakiej postrzegamy oraz oceniamy zakodowaną w porządku symbolicznym 
rzeczywistość. Cytat z „Kapitału” Marksa: „Nie wiedzą dlaczego, ale robią to” dotyczy 
właśnie tego wypaczenia i stanowi punkt wyjścia do narracji zawartej w wystawie.

Czy nie zdajemy sobie sprawy z wpływu ideologii na naszą perspektywę? Owszem. 
Wyzwolenie się z jej ram jest jednak tyle trudne, co niemożliwe. W tym punkcie pojawia się 
cynizm pozwalający zapomnieć o mechanizmach ideologii. „Doskonale wiedzą co robią, 
ale i tak to robią” – podpowiada Žižek. Prace zgromadzone na wystawie utrzymują się 
jednak w opozycji do cynicznej rezygnacji z prób wyzwolenia się spod ideologii i kontekstu. 
Subwersywne praktyki, jakie oferują nam artyści, wkraczają na nieoczywisty grunt sztuki 
postkrytycznej i postpartycypacyjnej. Obecna w nich ironia, sarkazm, a także kynizm idą 
w parze z nieoczywistym, wkraczając w przestrzeń nieświadomości i artystycznego gestu. 

Pojęciem sarkastycznego sabotażu określić można projekt hiszpańskiego duetu 
PSJM polegający na stworzeniu kolekcji ubrań – fetyszy pod marką autora tytułu wystawy, 
Karola Marksa. Jeansy, które same w sobie są symbolem kapitalistycznego wzrostu Stanów 
Zjednoczonych, zestawione zostają z twórcą Manifestu Partii Komunistycznej. Profesjonalna 
kampania marketingowa zderzona z wizerunkiem brodatego wieszcza, prowokuję i zbija 
z tropu. Projekt wpisuje się w twórczość hiszpańskiego duetu, wielokrotnie podnoszącego 
zagadnienie wpływu ekonomii i marketingu na rozmaite dziedziny współczesności. 

Przykładem praktyk artystycznych ilustrujących pojęcie kynizmu są prace Javiera 
Rodrigueza. W „ Último Mundo Universal” tworzy on fikcyjną gazetę, wykorzystując tytuły 3 
popularnych w Wenezueli tabloidów. Pod krzykliwą estetyką brukowców możemy znaleźć 
miks fikcyjnych reklam, filozoficznych esejów i surrealistycznych kolaży. Subwersywna 
publikacja trafiła w wysokim nakładzie na ulicę rodzinnego miasta artysty – Caracas. 
Artystyczna manipulacja mediami w rządzonej twardą ręką Hugo Chavez’a Wenezueli 
nabrała wymiaru politycznego, pozostając jednocześnie w ramach artystycznego 
niedopowiedzenia. O praktykach Rodriqueza oraz jego projekcie przygotowanym 
na wystawę pisze więcej w swoim tekście pt. “Non taking part is not an option” Pierre 
d’Alancaisez. 

Na wyżyny sarkazmu wznosi się film „Etykieta zastępcza” autorstwa Grzegorza 
Drozda. Artysta zestawia obraz podwarszawskich mieszkań socjalnych z blokowiska 

“Dudziarska” z kwiecistą narracją przypominającą tę, jaką znamy z modernistycznych 
manifestów. Ekstremalne zestawienie pompatycznych wypowiedzi z ujęciami popadających 
w ruinę bloków daje efekt pęknięcia i zagubienia, podkreślonego przez brak konkretnego 
czasu i miejsca akcji. Narrator gra z dyskursami i nomenklaturą historii sztuki, traktując 
je z przymrużeniem oka. Powstający w ten sposób obraz ma charakter surrealistycznego 
dokumentu kryjącego pod płaszczykiem ironii krytyczny potencjał. Film towarzyszył 
projektowi “Universal”, w którym artysta zdecydował się wziąć na warsztat krytyki tzw. 



sztukę krytyczną. O skutkach tego przedsięwzięcia pisze w swoim tekście pt. „Sztuka 
aspołeczna” Aleksander Hudzik.

Pogłębienie zagadnienia zawiłości sztuki krytycznej, zaangażowania artysty i aktywnej 
partycypacji ze strony widzów oferują Karen Mirza i Brad Butler. W realizowanym od 
2007 roku projekcie “The Museum of Non–Participation” artystyczny duet kumuluje 
swoje doświadczenia z faktycznych protestów, rozruchów i przełomów, w których 
uczestniczył. W skład wędrownego muzeum wchodzą performance’y, publikacje oraz 
sytuacje generowane na potrzeby tej efemerycznej instytucji. “The Museum of Non–
Participation” jest wreszcie narzędziem samym w sobie. Jest anty-aparatem ideologii 
instytucjonalnej pozwalającym spojrzeć z innej perspektywy na temat zaangażowania, 
krytyki i uczestnictwa. 

Mirza i Butler wykorzystując plastyczność języka i struktury instytucji, starają się 
ustalić perspektywę, z której możemy poprowadzić krytykę. Ich projekt przywołuje 
pojęcie “krytyczności” zaproponowane przez Irit Rogoff w prezentacji stadiów rozwoju 
myśli krytycznej. Rogoff proponuje gradację, z której wychodzimy od wartościującego 
krytycyzmu przez posługującą się pojęciem prawdy i wiedzy krytykę do krytyczności. 
Ostatni etap przynosi świadomość naszego zaangażowania w badany przedmiot 
i związanych z tym ograniczeń perspektywy. W moim mniemaniu „krytyczność” to również 
próba przesunięcia sensów wykorzystywanych w badaniach pojęć, a także poszerzenia 
perspektywy o odmienne punkty widzenia; poszerzenia pola walki. 

Można odnieść wrażenie, że ideologia „koryguje” naszą perspektywę. Ucina 
niepotrzebne marginesy. Wyciera różnice tak, aby komunikat był łatwiejszy do zrozumienia. 
Uproszczenie jest w gruncie rzeczy jednym z podstawowych mechanizmów, jakimi posługuje 
się nasz mózg. Pojęcie korygowania bardzo często pojawia się w artystycznym dorobku 
Konrada Smoleńskiego. W pracy „Minefield” artysta wykorzystuje, znane nam ze szkolnych 
lekcji wuefu, piłki korekcyjne. Ich wnętrze zostało zastąpione materiałami wybuchowymi, 
a z miękkiej skórzanej powierzchni poprowadzony intrygujący lont. Smoleński nie stawia 
kropki nad „i”. Lont kusi, ale nie zostaje odpalony, a prace mimo wybuchowości przyjmują 
charakter nieoczywistych kalamburów. 

Według Žižka receptą na krytykę ideologii jest poszukiwanie czystej formy. Treść 
ujęta w porządek symboliczny zawsze będzie uzależniona od ideologii, a co za tym idzie 
niepoznawalna. Pojęcie czystej formy z powodzeniem odnieść możemy do artystycznych 
eksperymentów Maćka Stępińskiego i Sergio Sotomayora, dla których wizualna strona 
dzieła częstokroć przyjmuje na siebie jego ciężar znaczeniowy. 

Dwukanałowe video „Pica pica” oraz towarzysząca mu seria rysunków, pomimo że 
stworzone w Polsce, a więc siłą rzeczy dotknięte polskim kontekstem, prezentują krajobraz 
uniwersalny. Niebo i czarne korony drzew komponują się w szary zimowy krajobraz 
podkreślony ścieżką dźwiękową. Trudność w opisaniu ad hoc wrażenia, jakie wywołuje 
praca, świadczy o tym, że forma działa! Uzupełnieniem video jest neon „Idea(ł)”, również 
odnoszący się do zagadnienia formy – formy idealnej. Neurotycznie migająca brakująca 
litera podkreśla zawikłanie przekucia artystycznej idei w dzieło.

Dla Sotomayora sztuka jest polem eksperymentów wizualnych, które powstają na 
bazie badań biologicznych i technologicznych. Wycyzelowane monochromatyczne prace 
są efektem fascynacji, której początek łączy się z agrotechnicznymi studiami artysty. 
Wiele dzieł Sotomayora nie powstaje fizycznie, ograniczając się do wymiaru wirtualnego. 

„Madera” jest przykładem realizacji, która, pomimo że przeniesiona została w rzeczywistość, 
zaskakuje swoją formą. Drewniany owalny kształt jajka przywołuje skojarzenie z początkiem. 
Na myśl przychodzi mi trawestacja znanego pytania - Co było pierwsze: forma czy treść? 

O ile na polu czystej formy ma odbyć się krytyka ideologii, o tyle w obrazach Radka 
Szlagi dochodzi do jej kompromitacji. Wyjęte z różnych historii i sytuacji motywy, postaci 
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oraz elementy zaczynają funkcjonować jako współczesne ikony. Wszystko podkreślone 
jest malarskim gestem i wyczuciem formy. W jego pracach jest ironia, jest lekceważący 
porządki kynizm i świadomość tworzenia reprezentacji, a więc stymulowania perspektywą. 
Polski kontekst, jak w wypadku pracy „OG/Prawdziwy zbój”, staje się tylko pretekstem. 
Przystawką do narracji, które sięgają głębiej. O zależnościach pomiędzy sztuką 
i narodowością pisze w swoim tekście pt. „Demon kontekstu” Stach Szabłowski. 

Krytyka artystyczna to kuźnia pojęć, które z czasem wykorzystane zostaną w historii 
sztuki. Historia sztuki to z kolei przedsionek zbiorowej świadomości i – co ważniejsze – 
zbiorowej pamięci. Sytuacja krytyki artystycznej ostatnich lat wskazuje na brak wytycznych 
w ocenie dzieł sztuki. Jak potwierdza James Elkins, „Krytyka artystyczna jest dzisiaj masowo 
produkowana i masowo ignorowana”. Pisanie o sztuce stało się indywidualistyczne, 
a ostatnie próby wytworzenia na jego polu wartościujących pojęć trudno uznać za 
wiarygodne i bezinteresowne. Przypomina to nieco współczesną sytuację Europy. 
Polityczne elity pozostają nieme w obliczu fermentu, jaki powstaje wśród protestujących 
w Londynie, Madrycie czy Atenach. Oburzeni proponują alternatywę dla postępowania 
w myśl utartych ideologii. Alternatywa musi istnieć, nawet jeżeli łatwiej od niej wyobrazić 
sobie koniec świata. 

Wystawa prezentuje różne drogi w dochodzeniu do alternatywy. Nie bez znaczenia 
pozostaje dla niej dynamika współczesnej sytuacji międzynarodowej, pomimo że 
prezentowane na niej prace nie są polityczne ani zaangażowane. Artyści nie chcą popełniać 
błędów przeszłości. Grając z narracjami i estetykami, są w pełni świadomi autonomii 
sztuki. Tylko zachowując tę autonomię, dzieło ma szansę stać się polem eksperymentu, 
który wyjdzie poza skostniałe ramy ideologii.

                                                                                                             kurator Piotr Sikora
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Born 1970, his permanent place of residence and work is hard to determine.
Graduated from the faculty of paintning at the Academy of Fine Arts in Warsaw in 2007.

UNIVERSAL, public realm, Warsaw 2010
Letters to my brother, Art Boom Tauron Festival, Kraków 2010
Postcards, LETO Gallery, Warsaw 2009
Lack, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw 2007

Grzegorz Drozd is a visual artist who makes use of a wide array of media, from 
classical forms of painting, to site–specific installations and feature-length films. He 
works with Alicja Łukasiak, directing ZOR foundation. Drozd’s works grow from a 
vigilant observation of the absurdities of everyday life. The artist often refers to the 
utopian ideals of modernism to expose the absence of pragmatic justification for 
abstract ideas. In his own words, he’s an “artistic nomad, who frequently changes his 
vantage point on the subject matters he’s working with, in order to create multiple 
perspectives”. The artist performs a multi-layered analysis: for example, Universal, 
a work that refers to the housing problems an estate in Warsaw, or in his exhibition 
Lack, which deals with the out-dated methods of teaching at Warsaw’s Academy of 
Fine Arts. Drozd’s work is permeated by a peculiar wit, used by the artist to put the 
viewer into situations of ambiguity and to ask a Gogol–like question: “what are you 
laughing at?”

Ur. 1970r. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale rzeźby i malarstwa 
w 2007r. Aktualnie trudno określić jego stałe miejsce pracy i zamieszkania.

UNIVERSAL, przestrzeń publiczna, Warszawa 2010
Listy do brata, Art Boom Tauron Festival, Kraków 2010
Widokówki, Galeria Leto, Warszawa 2009
Brak, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2007

Artysta wizualny, wykorzystujący w swoich pracach szeroki zasób mediów: od klasycznych 
form malarstwa, po instalacje site specific i filmy pełnometrażowe. Współtworzy wraz 
z Alicją Łukasiak fundację Zmiana Organizacji Ruchu. Jego prace bazują na wrażliwej 
obserwacji absurdów codzienności. Twórczość artysty często odwołuje się do utopijnych 
idei modernizmu, by na swój sposób obnażyć brak pragmatycznego uzasadnienia dla 
abstrakcyjnych idei. Sam twórca mówi o sobie: „artystyczny nomada, który często zmienia 
swoje położenie, optykę względem tematów, nad którymi pracuje, w celu multiplikowania 
perspektyw”. Artysta dokonuje wielopoziomowej analizy przepracowywanych problemów: 
jak w pracy Uniwersal – odwołujących się do problemów mieszkaniowych na warszawskim 
osiedlu Dudziarska czy podczas wystawy BRAK – dotyczącej zdezaktualizowanych metod 
nauki na ASP. Całość jego sztuki przenika swoisty dowcip, którym Drozd wprowadza 
odbiorcę w dwuznaczne sytuacje, zadając gogolowskie pytanie: „z czego się śmiejecie?”.
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Etykieta zastępcza / Substitute Label, 
video still, HD video 33’30’’, 2010

Etykieta zastępcza / Substitute Label, 
video still, HD video 33’30’, 2010
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UNIVERSAL, 
project in the public realm, 2010
photo: Alicja Łukasiak
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Listy do brata / Letters to my brother, 
project in the public realm, 2010 
photo: Grzegorz Drozd
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Straż miejska / Municipal guard, 
light box, 180×265 cm, 2009



18

Zestaw grillowy / Barbecue set, 
object, 2007
photo: Alicja Łukasiak
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Informacja / Information, 
Performance, 2008
photo: Alicja Łukasiak
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kareN
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butler
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Live and work in London. 

The Museum Show, Arnolfini, Bristol 2011
The Daily Battle, Vivid, Birmingham 2010
The Museum of Non–Participation, an Artangel commission, 2009

Mirza and Butler’s multi–layered practice consists of filmmaking, drawing, installation, 
photography, performance, publishing, and curating. Their work challenges terms 
such as participation, collaboration, the social turn and the traditional roles of the 
artist as producer and the audience as recipient.
Since 2009, Mirza and Butler have been developing a body of work entitled ‘The 
Museum of Non Participation’. The artists have repeatedly found themselves embedded 
in pivotal moments of change, protest, non–alignment and debate. Experiencing such 
spaces of contestation both directly and through the network of art institutions, Mirza 
and Butler negotiate these influences in video, photography, text and action.
In 2004, Mirza and Butler formed no.w.here, an artist–run organization that combines 
film production with critical dialogue about contemporary image making. It supports 
the production of artist works, runs workshops and critical discussions and actively 
curated performances, screenings, residencies, publications, events and exhibitions.

Mieszkają i pracują w Londynie.

The Museum Show, Arnolfini, Bristol 2011
The Daily Battle, Vivid, Birmingham 2010
The Museum of Non–Participation, Artangel Commission, 2009

Wielopłaszczyznowa praktyka Mirzy i Butlera opiera się na tworzeniu filmów, rysunków, 
instalacji, fotografii, performance’ów oraz na publikowaniu i kuratorstwie. Ich prace poddają 
w wątpliwość znaczenia takich słów jak: uczestnictwo, współpraca, rozwój społeczny oraz 
tradycyjna rola artysty jako wytwórcy i publiczności jako odbiorcy. 
Od 2009 roku Mirza i Butler rozwijają projekt zatytułowany „The Museum of Non–
Participation”. Artyści po raz kolejny osadzili się w kulminacyjnym momencie zmiany, 
protestu, niezaangażowania i debaty. Doświadczając takich przestrzeni kontestacji, 
zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez sieć instytucji sztuki, Mirza i Butler omawiają 
te wpływy za pomocą wideo, fotografii, tekstu i działania.
W 2004 roku Mirza i Butler utworzyli no.w.here – organizację artystyczną, która łączy 
produkcję filmową z krytycznym dialogiem na temat tworzenia współczesnego obrazu. 
Wspierają produkcję dzieł artystów, prowadzą warsztaty i krytyczne dyskusje, a także 
kuratorują performance’y, pokazy, publikacje, wystawy i wydarzenia artystyczne.
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Act 00010, 
2009 
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Act 00136, 
neon sign, 130×80 cm, 2009
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Disturbances Pre-Planned, 
60×40 cm, 2009
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What will the next revolution look like?, 
performance at Waterside Project Space, London 2010
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Act 00023, 
tape drawing, 2009
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Pablo San José born 1969 in Mieres. Cynthie Viera born 1973 in Las Palmas.
Live and work in Berlin.

American Colors, Galería Blanca Soto, Madrid 2010
Marc Bijl/PSJM, Freies Museum, Berlín 2010
Brand Strategies, Espacio Marzana, Bilbao 2009
MARX®, Laboral, Gijón 2008

The work of San Jose and Virea reflects on social issues, and focuses on material 
relations from the perspective of Marxist and leftist views on capitalism. The main 
issue on PSJM’s practice is the place and function of art and art-works in the consumer 
goods market. The group’s key exhibition took place in New York, Miami and Sao 
Paulo. Their work was featured in The New Museum’s artist directory ‘Younger than 
Jesus’.

Pablo San José (ur. 1969r. w Mieres) i Cynthie Viera (ur. 1973r. w Las Palmas).
Mieszkają i pracują w Berlinie.

American Colors, Galería Blanca Soto, Madryt 2010
Marc Bijl/PSJM, Freies Muzeum, Berlín 2010
Brand Strategies, Espacio Marzana, Bilbao 2009
MARX®, Laboral Art Centre and Industrial Creation, Gijón 2008

PSJM to grupa artystyczna utworzona w 2003 roku przez artystę Pabla San José 
i absolwentkę International Business i Marketingu – Cynthie Vierę. Nazwa grupy powstała 
od inicjałów artysty, który zainteresowany był procesem promocji podpisu artystycznego 
w relacji do innych znaków handlowych. Dzięki udziałowi Viery teoretyczne założenia 
duetu zostały obrócone w ramy struktur właściwych dla biznesu, a zespół został prawnie 
sformalizowany jako marka handlowa. Sztuka San José i Viery dotyka przede wszystkim 
problemów społecznych, z silnym akcentem na relacje materialistyczne odwołujące się do 
filozofii marksistowskiej i lewicowe spojrzenie na kapitalizm. Głównym problemem, jakim 
zajmuje się grupa PSJM, jest sztuka oraz dzieło sztuki funkcjonujące na tzw. rynku dóbr 
konsumpcyjnych. Charakterystyczne dla artystów jest adaptowanie na potrzeby swoich 
działań agresywnego języka marketingu i promocji. Najważniejsze wystawy grupy PSJM 
miały miejsce w Nowym Yorku, Miami, Säo Paolo. O grupie pisano m.in w katalogu wystawy 

„Younger than Jesus” przygotowanej przez New Museum w Nowym Yorku.
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Corporate Armies, 
video still, video 2’44’’, 3D animation, 2008
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Corporate Armies, 
video still, video 2’44’’, 3D animation, 2008
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Marx®, 
dress and shirt, installation, 2008 
Exhibited: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón 2008
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Marx®, 
video still, video-spot 2’31’, 2008 
Exhibited: LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón 2008
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Marx®, 
outdoor advertising campaign poster, 2008
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Born 1975, Venezuela. 
Lives and works in London and Caracas.

Venezuelan Pavilion, HotShoe, London 2010
Principal Peripherals of Storage, Waterside Project Space, London 2009
Anatomia de la Melancolia, Galeria Fernando Zubillaga, Caracas 2008

Javier Rodriguez’s practice spans the printed word, image, installation and video. 
His works both appropriate and generate content. The term ‘mixed–media’ aptly 
describes both the technical composition of the artist’s works and their thematic focus. 
Using newsprint, for example, Rodriguez brings together messages from a variety of 
sources, processing them with their own means of mechanical reproduction.
Rodriguez has staged large–scale media interventions, and by living in both the UK 
and Venezuela, he has been able to find unsettling parallels between the disparate 
social systems. In 2010, he created ‘Último Mundo Universal’, a guerrilla mash-up of 
Venezuela’s three largest tabloid newspapers, which was distributed alongside the 
original titles by street vendors and newsagents. In the UK, he has been creating 
a series of newspaper headline posters based on the titles of East London press.

Ur. 1975r. w Wenezueli. 
Mieszka i pracuje w Londynie i Caracas.

Venezuelan Pavilion, HotShoe, London 2010
Principal Peripherals of Storage, waterside contemporary, London 2009
Anatomia de la Melancolia, Galeria Fernando Zubillaga, Caracas 2008

Praktyka Javiera Rodrigueza obejmuje słowo drukowane, obraz, instalacje i wideo. Jego 
prace jednocześnie zawłaszczają i generują treść. Określenie ‘mixed–media’ trafnie opisuje 
zarówno techniczny zbiór prac artysty, jak i ich zakres tematyczny. Korzystając na przykład 
z papieru gazetowego, Rodriguez łączy wiadomości z różnych źródeł, przetwarzając je za 
pomocą ich własnych środków mechanicznej reprodukcji. 
Rodriguez zrealizował interwencje medialne na dużą skalę, a żyjąc zarówno w Wielkiej 
Brytanii, jak i Wenezueli, był w stanie odkryć niepokojące podobieństwa pomiędzy tak 
odmiennymi systemami społecznymi. W 2010 roku stworzył ‘Último Mundo Universal’ – 
partyzancki mash–up z trzech najbardziej popularnych wenezuelskich gazet, który 
był dystrybuowany wraz z oryginalnymi tytułami przez ulicznych sprzedawców i kioski. 
W Wielkiej Brytanii tworzył serię plakatów z nagłówkami z gazet, wykorzystując tytuły 
magazynów ze wschodniego Londynu.
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Último Mundo Universal, 
tabloid newspaper, 36 pages, 1500 copies, offset print, 2010
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Distribution outlet for Último Mundo Universal, Caracas city centre, 
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Principal Peripherals of Storage, 
installation view at Waterside Project Space, London, 2009
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Chromatic Aberrations 
offset print on paper, 110×130 cm, 2009
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News Extra 
offset print on newsprint paper, 2011
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News Extra
offset print on newsprint paper, 2011
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Born 1977, lives and works in Warsaw.
Graduated from the intermedia faculty of the Academy of Fine Arts in Poznań in 2002.

The End, re:visions, Warsaw 2010
A Journey Around My Skull, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw 2010
Letni Nieletni, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw 2010
Chunks, LETO Gallery, Warsaw 2009

Konrad Smoleński works in the fields of photography, video art, installation, 
performance and happening. He is one of the pillars of the PENERSTWO group based 
in Poznań and an animator of the alternative music scene Pink Punk. Smoleński often 
makes use of spectacular pyrotechnic effects, in contrast with the usually minimal 
punk aesthetics. A fine, chiselled precision is typical of his works, and this quality 
gives them the purified, ascetic character. The artist has also experimented with 
music production through ‘Sound Booming’, guerrilla concerts by the group BNNT. 
Konrad Smoleński’s practice brims with surprising objects, such as bombs made out 
of gymnastic balls, or music instruments constructed from military missiles. Such 
objects are marked with his intervention (being shot through or burnt, for example) 
and enter into dialogue with the concept of the ready-mades. A sense of anxiety can be 
found under the aesthetic layer of Smolenski’s works, drawing the most fundamental 
questions about fear, death and the ultimate.

Ur. 1977r. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Intermedia w 2002r. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.

The End, Rewizje, Warszawa 2010
Podróż dookoła czaszki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2010
Letni Nieletni, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2010
Chunks, Galeria LETO, Warszawa 2009

Przestrzeń działalności Konrada Smoleńskiego rozciąga się pomiędzy fotografią, video, 
instalacją, performance i happeningiem. Sam artysta jest jednym z filarów poznańskiego 
PENERSTWA oraz animatorem alternatywnej sceny muzycznej PINK PUNK. Smoleński 
często wykorzystuje widowiskowe pirotechniczne efekty, przeciwstawiając je prostej 
punkowej estetyce. Jego prace charakteryzują się cyzelerską precyzją, dzięki której mają 
bardzo oczyszczony, ascetyczny charakter. W swojej twórczości artysta eksperymentuje 
na polu muzycznym. Do tego typu działań można zaliczyć realizowane w różnych miastach 
Polski przez grupę BNNT partyzanckie koncerty–Sound Bombing. Artystyczny dorobek 
Konrada Smoleńskiego pełen jest zaskakujących obiektów takich jak wykonane z piłek 
gimnastycznych bomby czy instrumenty muzyczne stworzone z pocisków rakietowych. 
Naruszone interwencją przedmioty (np. przestrzelone bądź spalone) wchodzą w dialog 
z koncepcją ready mades. Pod warstwą estetyczną prac Smoleńskiego drzemie niepokój 
odsyłający do najbardziej elementarnych pytań dotyczących strachu, śmierci oraz tematów 
ostatecznych.
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There’s no God, 
audio object, 226×790×80 cm (loudspeakers, sound), 2010
photo: Konrad Smoleński
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Sound Bombing, BNNT, 
Audio performance, a project in the public realm, 2011
photo: Dagny Nowak
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Chunks, 
video still, 7’20’’, HD video, sound, 2009
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The End, 
Installation (steel frame, explosives), 2008
photo: Kamil Strudziński
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There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch (TANSTAAFL), 
photo: Dagny Nowak

There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch (TANSTAAFL), 
installation, HD video, 6’36”, photography: 42×75cm (lambda, dibond) + object c. 200×90×50cm (loudspeakers, amplifier, sound), 2009
photo: Konrad Smoleński
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Minefield, 
detail of installation (medicine balls, explosives, thermal adhesive, nails), 2009 
photo: Kamil Strudziński
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sergio
sotomayor
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Born 1976 in Murcia. He is a graduated in agricultural engineering at UMH University 
Miguel Hernández of Alicante. Lives and works in Madrid.

Cool Stories III, ARTPORT on ART42 BASEL, Swiss Architecture Museum (SAM), Basel 2011
Madera, Centro Párraga Museum, European Biennial of Contemporary Art MANIFESTA 8, 
Murcia 2010
Neurocosmos, Blanca Soto Gallery, Madrid 2010
FILE Media Art - FILE 2010, Electronic Language International Festival, Säo Paulo 2010

Sergio Sotomayor is a Spanish artists working in sculpture, installation, film and 3D 
graphics. He studied agrotechnology, and the training has informed and inspired 
his broad interests. In his work, the artist frequently uses and abstract formula, 
touching issues on the borders of biological science and philosophy. The intellectual 
development and scientific research undertaken by the artist take on the role of 
metaphor. A number of works reflect on issues enveloping humanity, as in Piedra 
(Stone) or Neurocosmos. Soromayor’s installations and sculpture are usually reduced 
into black and white monochrome. His work has won several awards such as being 
selected in the call Tentaciones 08 promoted by Estampa 08 or Best Emerging Artist 
Prize 2008 by the Madrid Association of Art Critics. The artist’s key exhibition took 
place in Buenos Aires, Sao Paulo and Basel.

Ur. 1976r. w Murcii. Absolwent agrotechniki na UMH University Miguel Hernández w Alicante. 
Mieszka i pracuje w Madrycie. 

Cool Stories III, ARTPORT wraz z ART42 BASEL, Swiss Architecture Museum (SAM), Basel 2011
Madera, Centro Párraga Museum, European Biennial of Contemporary Art MANIFESTA 8, 
Murcia 2010
Neurocosmos, Blanca Soto Gallery, Madryt 2010
FILE Media Art - FILE 2010, Electronic Language International Festival, Säo Paulo 2010

Sotomayor zajmuje się głównie rzeźbą, instalacją, filmem i grafiką 3D. Studia agrotechniczne 
odcisnęły ogromny wpływ na działalności artysty, stanowiąc główną inspirację dla 
powstałych prac. Artysta dotyka problemów na pograniczu nauki, biologii i filozofii. Tworzy 
dzieła zarówno interdyscyplinarne, jak i konceptualne. Intelektualna nadbudowa i naukowe 
poszukiwania Sotomayora nabierają często wymiaru metaforycznego. Prace takie jak 

„Pietra”, czy „Neurocosms” obrazują problemy człowieczeństwa, rozwój i początki życia. 
Artysta bada także świadomość, język i znaczenie, wyraża w swoich pracach koncepcję 
ciągłych przemian w epistemologicznym paradygmacie, bada złożoność procesów 
naturalnych w ewolucji i to, jaki wpływ ma na nie wtargnięcie nowych technologii. Instalacje 
i rzeźby Sotomayora zazwyczaj odwołują się do abstrakcyjnych form i zredukowane są do 
monochromatycznych biało-czarnych barw. 
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NIDO, 
installation view (wooden egg, roots and sawdust), 2010
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NIDO, 
installation view (wooden egg, roots and sawdust), 2010
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WOOD, 
photography (part of a triptych), 3D composite image, digital print, diasec, 70×100 cm, 2008. 
Exhibited: MANIFESTA 8, Centro Parraga Museum, Murcia, 2010
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WOOD II, 
video still, 3D animation, sound, 4’44’’ loop, 2010
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maciej
stępiński
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Born 1972, lives and works in Warsaw.
Graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, studied in the Ecole Nationale 
Supérieure de la Photographie, Arles, France, 2000–2002.

Go with peace, Saffir Galerie Nomade, Printemps de’lArt Contemporain, Marseilles 2011
Pica pica, BWA Gallery, Zielona Góra 2010
Sclerosis, LETO Gallery, Warsaw 2009
Backstage, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw 2008

Artist-photographer, painter, maker of films and installations. For the last ten years, 
Stępiński has led photographic workshops and lectured contemporary photography 
in Poland and in France. Stepinski original projects are connected with a sense of 
identity of place (the south of France, Austria, California, northern Africa, Poland, Israel). 
His ability to freely use multiple media, with photography in particular, lets the artist 
thoroughly analyse his own artistic attitudes and their origins. His narratives, drawing 
from cinema, music, fragments of reality, personal history and memory, acquire 
the status of universal stories. In his works, Stępiński uses modified photography, 
illustrating the anonymous spots of modern life. By observing the moonlike landscape 
of highways from behind a windshield, making photographs of blurred Near East 
scenery or experiencing flashbacks of his childhood, he questions the fundamental 
principles of documentary photography. His video–films are hypnotizing projections 
that focus, above all, on the visual aspect of the medium. Stępiński refers to the 
issues of intuition and artistic sensitivity, somehow restoring those obscure notions 
to the discussion about contemporary art.

Ur. 1972 r. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 2000–2002 studiował 
w Ecole Nationale Supérieure de la Photographie w Arles. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Go with peace, Saffir Galerie Nomade, Printemps de l’Art Contemporain, Marsylia 2011
Pica pica, Galeria BWA, Zielona Góra 2010
Skleroza, Galeria Leto, Warszawa 2009
Backstage , Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa 2008

Artysta fotograf, malarz, autor filmów i instalacji. Od 10 lat prowadzi warsztaty fotograficzne 
i wykłada fotografię współczesną w Polsce i we Francji. Autorskie projekty Stępinskiego 
są związane z tożsamością miejsca (południe Francji, Austria, Kalifornia, północna Afryka, 
Polska, Izrael). Dowolność wykorzystywanych przez Stępińskiego mediów, wśród których 
dominuje fotografia, pozwala mu na bardzo detaliczną analizę swojej postawy artystycznej 
oraz jej genealogii. Narracje dotyczące inspiracji z kina, muzyki i fragmentów rzeczywistości 
oraz prywatnych historii i pamięci, nabierają charakteru uniwersalnych opowieści. Artysta 
w swoich pracach wykorzystuje fotografię modyfikowaną, obrazując anonimowe miejsca 
współczesności. Obserwując zza kierownicy samochodu księżycowy krajobraz autostrad, 
fotografując nieostre pejzaże Bliskiego Wschodu bądź powracając do powidoków ze 
swojego dzieciństwa, podważa podstawowe założenia fotografii dokumentalnej. Jego filmy 
video to hipnotyzujące projekcje skupiające się przede wszystkim na wizualności medium. 
W swojej twórczości Stępiński nawiązuje do kwestii intuicji i artystycznej wrażliwości, 
przywracając te niejasne pojęcia do dyskusji o sztuce współczesnej.
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Pica pica, 
video still, PAL video, 4' loop, 2010

Pica pica, 
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Go with peace, 
photography, lambda, dibond, plexi, 18×24 cm, 2008
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Pica pica, 
drawing, 50×60 cm (pencil, ballpoint pen and metal staple), 2010
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Pica pica, 
BWA Zielona Góra, installation view, 2010
photo: Maciek Stępiński
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Africa 1961–2011, 
photography, work in progress, 2011
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Forever, 
photography, work in progress, 2011
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Born 1979, lives and works in Warsaw.
Graduated from the faculty of painting at the Academy of Fine Arts in Poznan in 2005.

Dreams / Icons, The Arsenal Gallery, Białystok 2011
The End, Alexander Ochs Gallery, Berlin 2010
The Way, LETO Gallery, Warsaw 2010
False Recognition / 14th Vilnius Painting Triennial, Contemporary Art Centre, Vilnius 2010
Fake Fauna, Arsenał Municipal Gallery, Poznań 2010

Radek Szlaga is one of the most distinct young generation Polish artists, and 
is a co-founder of the art group Panerstwo. Szlaga’s paintings capitalise on the 
achievements of realism in painting, a mode of expression the artist believes to be 
the most intellectually expressive. His work both comments on wider society and self-
reflects, using references from widely accepted visual culture. Szlaga’s art is built with 
elements of pop culture:  the iconic status of painting, common consumer products, 
faces known from the media (like Charles Manson’s or Tad Kaczyński’s) – elements 
that leave an ambiguous imprint on the cultural landscape. These elements highlight 
the boundary of marks made in the conscious and the subconscious by visual culture 

– and how such marks create simulacra of their physical origin. The artist engages in 
a multi-layered analysis of the visual, and is not afraid of drawing on art’s own social 
involvement and the ideas of postmodernism. Not least, Szlaga’s work, despite the 
gravity of its content, is not devoid of a sense of humour and typically presents and 
ironic view of reality. 

Ur. 1979 r. Ukończył Akademię sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale malarstwa w 2005r. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Sny / Ikony, Galeria Arsenał, Białystok 2011
The End, Aleksander Ochs Gallery, Berlin 2010
Droga, Galeria LETO, Warszawa 2010
False Recognition / 14th Vilnius Painting Triennial, Contemporary Art Centre, Wilno 2010
Fake Fauna, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2010

Jeden z najpopularniejszych polskich malarzy młodego pokolenia. Współtwórca grupy 
artystycznej PENERSTWO. Forma prac malarskich Radka Szlagi często odwołuje 
się do osiągnięć realizmu, który zdaniem artysty jest formą komunikatywną, potencją 
umożliwiającą przekaz intelektualnych treści. Jego twórczość oscyluje między refleksją na 
temat społeczeństwa, a tematyką autorefleksyjną związaną z szeroko pojętą kulturą wizualną. 
Prace Szlagi zbudowane są na alfabecie popkultury. Od ikonicznego znaczenia malarstwa 
porównywanego do różnych, powszechnie konsumowanych produktów, przez twarze 
znane z mediów, odciskające na popkulturze niejednoznaczne piętno (jak Charles Manson 
czy Tad Kaczyński). Wszystko to bada granice znaku, który pozostawia w świadomości 
oraz podświadomości kultura wizualna, i jak znak ten potrafi kreować symulakrum swojego 
materialnego źródła. Przymioty wizualności stają się podmiotem wielowarstwowej analizy 
artysty, który nie boi się mieszać tematyki społecznego zaangażowania sztuki oraz idei 
postmodernizmu. Co znamienne, sztuka Radka Szlagi – pomimo powagi treści – nie 
pozbawiona jest poczucia humoru i często ironicznego, charakterystycznego dla całego 
evre artysty, spojrzenia na rzeczywistość.
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Gaya, 
oil on canvas, two panels 54.5x46.5 cm each, 2011
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OG / Prawdziwy zbój, 
oil on canvas, two panels 53×36.5 cm each, 2011
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Anarcho-Primitivism, 
oil on canvas, 60×100 cm, 2010
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Survivors, 
oil on canvas, 78×65 cm, 2010
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Tęcza / Rainbow, 
oil on canvas, 36×36 cm, 2010 
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Orzel / Eagle, 
oil on canvas, 96×110 cm, 2011
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In the summer of 2010, Grzegorz Drozd, a Polish artist who collaborated with Alicja 
Łukasiak on the artistic tandem ZOR (Zmiana Organizacji Ruchu – loosely translated 
as ‘new road layout ahead’), created a series of murals at the Dudziarska housing 
estate in Warsaw. His large-format works were inspired by the painting Black Square 
(1911) by Kazimir Malevich and by one of the Abstract compositions (1930s/1940s) 
by Piet Mondrian. Besides the murals, his project also consisted of the film Substitute 
Label. The film illustrates, above all, the social context into which the murals had been 
placed. This production is reminiscent of the films created in the 1990s by artists 
such as Artur Żmijewski or Katarzyna Kozyra. Their works (for example The Art of Love 
(2001) by Artur Żmijewski) expose the conditions prevailing in social sub-groups, 
prison populations, or amongst the elderly. What is the difference in the narrative of 
the film by z Drozd and the one by Żmijewski? This apparently banal question marks 
a worthwhile axis – one traceable via post-critical art analysis. In what dimension 
does social art created by the generation after Żmijewski or Kozyra differ?

The 33 minute-long film Substitute Label begins on a sombre note; nothing at 
all can be seen on screen, only the narrator’s voice is heard. Eventually, a traveller 
emerges from the gloom. Cut. The break of dawn at the Dudziarska estate. The camera, 
rolling slowly, captures a panorama of the small estate which is made up of only three 
apartment buildings. The soft soundtrack, the lingering static shot, and the narrator 
Tomasz Knapik’s voice bring to mind National Geographic nature documentaries. 
Here, the subject under study are the inhabitants the estate built particularly for those 
who couldn’t afford a better, more attractive neighbourhood. The film is devoid of any 
dialogue, with only a single utterance from a resident; other voices can sometimes be 
heard, but it’s rather a confused noise, with sounds that express nothing at all.

Before making reflections on the film, I’ll analyse the architectural layout of the 
Dudziarska estate. The estate, also called Koźla Górka (‘Goats’ Hill’), was built near 
Olszynka Grochowska between 1994 and 1996. About 30% of the people living here, 
as had been planned, are policemen and their families, and the rest of the properties 
were to be filled with people facing eviction orders elsewhere. The conspicuously bad 
way the inhabitants were treated is exemplified by the fact that the communication 
with the rest of the world is limited to a single bus line, made operational only 13 
years after the place had been built.

“The estate didn’t get heating or hot water supply; in the idea of the then authorities, 
bad conditions were to encourage the residents to make an effort to change their 
fate. Such a stimulation usually failed”, Stach Szabłowski1 writes. This situation of 
stimulation, that is – the creation of society through architecture is characteristic for 
the history of modernistic architecture. Parallels could be drawn, to such modernistic 
projects the Pruitt-Igoe estate in St. Louis, USA. The act of demolishing the estate 18 
years after it had been built (which an art historian Charles Jencks deemed “the day 
modernism died”2) resulted from the fact that the social stipulations outlined at the 
beginning of the project weren’t realised. The Pruitt-Igoe estate was to unite a working 



77

class of St. Louis, both with regard to economical and racial differences. However, 
the project turned out to be only an utopian fancy. The very same modernist belief led 
to the creation of a ghetto, closed and detached from the rest of Warsaw.

In his film and murals, Drozd highlighted a belief in the modernistic (but, as 
historical perspective shows, discredited) utopia of ‘a perfect estate’. The artist’s 
gesture could seem ironic in its manner of superficial aesthetization. There’s no 
suggestion that the work gives voice to the inhabitatns - in the whole film there’s 
only a single utterance made by a female resident. The omniscient narrator stoically 
describes the postulates of modernism that had been brought to life in the estate’s 
realm. Everything is in perfect order, and this perfect order is observed just like 
animals in a safari park, from a window of an armoured vehicle parked at a safe 
distance. This story induces amusement and not compassion: after all, following 
the ideals of architecture and politics, we could only do good. Watching the film, 
minute by minute we become aware that we don’t see what happens in reality, but 
only what the apparatus of power permits us to see. Just as when confronted with 
a propaganda product, we smile right on cue. Everything lasts just long enough as 
to make everyone aware that he witnesses a thorough re-evaluation of a propaganda 
movie about a perfect housing estate.

Drozd’s work employs an opposite mode of engagement to dialogue seen in 
Żmijewski’s films, for example in Itzik (2005), or 80064 (2004). One might ask what 
the real objective of  dialogue is. In the films of Żmijewski, are the dialogues and 
utterances real attempts at transferring the agency to the work’s subject, or are they 
only an ostensible, essentially modernistic utopian belief that the statement of an 
individual isn’t marked by the sheer existence of discourse? The discourse that the 
film itself becomes a part of could constitute a narrative and entanglement, into 
which the artist has put the subject. Yet another matter is art’s limited impact; despite 
responding to commonplace social issues, the work has not been widely distributed 
(a problem Żmijewski himself has tried to overcome, for example by broadcasting 
his film The Disaster [2010] on public TV). Drozd, although he takes away the voice 
of his subject, de facto returns to the individual. Even the perverse title of the work, 
Universal, shows how the initiatives ‘pro publico’ and not pro human miss their own 
point. While Żmijewski is trying to show us the multiplicity of views, Drozd in his film 
indicates how much each vantage point can be a tool of manipulation.

The negative reception with which Drozd’s work has met is remarkable. A barrage 
of criticism fell on him during the presentation of the film in the autumn of 2010. 
In his article about Drozd’s murals, Michał Chojecki of ARTeon magazine set the 
negative tone: the absence of the misery of the inhabitants in the picture, “an attack 
on dignity”, “the reduction of the tenants to brainless mass”3, arises among other 
concerns expressed in the article. Similar accusations were made by members of 
the public during a screening of the film and a talk by the artist in Kino Lab Centre of 
Contemporary Art in Warsaw. Alas, such observations are based on a double oversight 
on behalf of their authors. Firstly, the so-called ‘dignity’ of Dudziarska’s residents had 
been taken away from them long ago, and not in the slightest degree by the artist – 
only by the social system which condemns the ‘capitalistically weak’ individuals to 
exile. Therefore their fate (the question of blame aside) with or without any artistic 
intervention would remain the same. Secondly – and this is the point that becomes the 
axis of my reflection – such oversight consists in the belief in the socially involved art 
that appeared on the Polish art scene in the 1990s. The postulate of socially useful art 
was to have influence on both the political and the social reality. The aforementioned 
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Artur Żmijewski frequently wrote about this issue, among others in the article ‘The 
Socially Applied Arts’4. Socially involved art was intended to reach to the Lacantian 
excluded groups and, through its interventional nature was to change their conditions. 
Participatory art became a theatre of substitute conflicts, without translating itself 
into any actual political or social events. The social application of Drozd’s actions 
enters into, as the artist himself remarks, the real space, the one whose influence can 
go beyond the theatre of interventional art practice. It can reach the excluded through 
pure social action, for example by engaging the municipal authorities.

Another of the paradoxes of Artur Żmijewski’s involved art of is the act of ‘showing’ 
the excluded. A complete handing over the voice to the oppressed, as in Martha 
Rosler's texts, is not present here – it’s only that subject’s problems that are more 
or less illustrated5. On the other hand, a sense of detachment is clearly visible in 
Żmijewski’s works. Although it’s not precisely voiced, it can suggest the artist’s social 
or intellectual superiority over the film’s subjects. This was the case in the film work 
80064. Here, the artist is trying to persuade a war death-camp survivor to allow for 
the camp identity number tattoo be marked on his body once again.

Drozd perceives such handing over of the voice as being only symbolic, a kind 
of a theatre. He suggests that any bonds one has with this practice must be cut off. 
If the thorough handing over of agency to the subject is not possible, the voice must 
be taken away completely, any hope for a dialogue must be given up – and another 
perspective, an extremely subjective and personal be introduced. Certainly, it’s the 
most sincere of options for the creator, expressing the actual attitude of man towards 
society and the ideological apparatus through which it’s moderated.

The work by Grzegorz Drozd exposes these paradoxes; what is less visible in 
the concept of the film is unmasking the first paradox of critical art. The artist’s 
actions refer to this paradox. He plays with the image of an artist as an adventurer, so 
reluctantly acknowledged by the artists of the 1990s. Neither the film that balances 
on the verge of a moral scandal, nor the murals are in any way addressed to the 
residents of the estate. Drozd, by exploiting the position of an artist as someone 
who ‘can do anything he wants’, points to the actually meagre impact that any artistic 
action can have with changing the social conditions. On the other hand, it was this 
project that has received signifficant media attention, in contrast to many others 
in recent years. This, in turn, has had a real effect on the attention afforded to the 
problems of Dudziarska residents.

The words “the impact of the social art does, in fact, amount to zero”6, are sheer 
fiction. I agree with the opinion quoted by Michał Chojecki, but I don’t agree that this 
quote should be used to comment on ZORs actions. The strenght of Substitute Label 
is precisely the way it exaggerates paradoxes. The spectator is placed in an overtly 
colonial position, viewing ‘man-animals’ without giving them permission to speak and 
in a state of no willpower – just the way they are, or want to be in their particular 
situation.

Is Drozd’s art, therefore, asocial? The answer is yes, if the discussion could be 
ended by concluding that there’s nothing art can express to society. The answer is 
no, if we understand that the change that took place in the 1990s – a quantum leap 
in the matter of art’s openness towards society – did have significant shortcomings. 
Such shortcomings, the persistent lack of agency of the excluded, the lack of ideas 
as to how to ‘reach’ society, the confinement of social art to the white cube – these 
are the issues Grzegorz Drozd demonstrates in his works. The artist has designed 
a new model for critiquing socially involved art. A model free from critical art’s 
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delusions, and independent of the belief in vox populi. Liberated from the modernistic 
‘equality of rights’ between artist and subject, at least in my opinion, art becomes to 
a distinctly higher degree an analysis of social problems. It shows such problems not 
from a group’s, but from an artist’s viewpoint. An artist himself becomes a subject, 
or rather a catalyst of his own actions. Drozd’s device, which I’ve termed, asocial art, 
is not only a negation of modernism, not only a bitter loss of faith. By throwing the 
utopian postulates aside, the creator suggests a new quality and a new kind of social 
involvement; not as an artist anymore, but as a participating individual.

1
Stach Szabłowski, Utopia do kwadratu (Utopia squared) at: http://zwierciadlo.pl/artykul/utopia-do-kwadratu?

2 
Charles Jencks, The Language of Post-Modern Architecture. New York, 1984, p.9

3
Michał Chojecki, O instrumentalizowaniu i tresowaniu. Sztuka krytyczna wobec rzeczywistości (On instrumentalizing and 
training. Critical art towards reality), in: Arteon, marzec 2011

4
Artur Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne (The applied social arts), Warszawa, 2007

5
Martha Rosler, Decoys and Disruptions: Selected Essays 1975–2001, 2004

6
Michał Chojecki, O instrumentalizowaniu i tresowaniu. Sztuka krytyczna wobec rzeczywistości (On instrumentalizing and 
training. Critical art towards reality), in: Arteon, marzec 2011
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W lecie 2010 roku polski artysta Grzegorz Drozd, współtworzący z Alicją Łukasiak 
artystyczny tandem ZOR (Zmiana Organizacji Ruchu), stworzył cykl murali na warszawskim 
osiedlu Dudziarska. Wielkoformatowe prace były inspirowane obrazami: Czarny Kwadrat 
na białym tle Kazimierza Malewicza z 1911 roku oraz jednej z Kompozycji abstrakcyjnych 
Pieta Mondriana, powstałych w latach 30–tych i 40-tych XX wieku. Ponadto na ów projekt 
artystyczny składał się także film Etykieta Zastępcza. Film ten ilustruje przede wszystkim 
kontekst społeczny, w którym zostały umieszczone murale. Produkcja nasuwa skojarzenia 
z filmami tworzonymi w latach 90–tych przez artystów takich jak: Artur Żmijewski czy 
Katarzyna Kozyra, ilustrujących problemy grup społecznych, więźniów, starców (m.in. 
film Sztuka Kochania Artura Żmijewskiego z 2001 roku). Czym różni się narracja filmu 
Grzegorza Drozda od narracji Artura Żmijewskiego? To z pozoru banalne pytanie rysuje oś, 
którą warto prześledzić, analizując sztukę po krytyczną. Czym różni się sztuka społeczna 
generacji młodszej niż Artur Żmijewski czy Katarzyna Kozyra?

33 minutowy film Etykieta Zastępcza rozpoczyna się od mrocznego wstępu; nie 
widzimy nic, słyszymy tylko głos narratora, potem z mroku wyłania się podróżny. Cięcie. 
Budzi się świt na Dudziarskiej. Powolny przejazd kamery pokazuje panoramę niewielkiego, 
bo składającego się zaledwie z trzech bloków, osiedla. Spokojna muzyka, bardzo statyczne 
kadry i głos narratora – Tomasza Knapika przywodzą na myśl filmy przyrodnicze rodem 
z „National Geographic”. 

Tu jednak podmiotem filmu są osoby mieszkające na osiedlu, które zbudowano dla 
ludzi mających problemy z utrzymaniem mieszkania w bardziej atrakcyjnych dzielnicach 
stolicy. Film pozbawiony jest jakichkolwiek rozmów, a wypowiedzi mieszkańców są 
ograniczone do jednego egzemplifikum: momentami przebijają się ich glosy, ale jest to 
raczej bezładny hałas, odgłosy, które nic nie wyrażają. 

Przed przejściem do refleksji nad filmem pozostanę jeszcze na chwilę przy samym 
założeniu architektonicznym, jakim jest Dudziarska. To osiedle mieszkaniowe, zwane 
inaczej Koźla Górka, powstałe w okolicach Olszynki Grochowskiej w latach 1994–1996. 
30% zamieszkałej tu ludności mieli stanowić policjanci wraz z rodzinami, resztę osiedlenia 
planowano zapełnić ludźmi z wyrokami eksmisyjnymi. Kuriozalnie złe traktowanie 
mieszkańców przez władze miasta podkreśla fakt, że na osiedle dojeżdża tylko jeden 
autobus, uruchomiony dopiero 13 lat po powstaniu osiedla. 

„Osiedla nie wyposażono w ogrzewanie i ciepłą wodę; w zamyśle ówczesnych władz 
złe warunki miały dopingować lokatorów do wysiłku odmiany swego losu. Ten doping 
zwykle zawodził”, pisze o warunkach życia na osiedlu Stach Szabłowski.1 Sytuacja 
dopingowania, czyli pewnego rodzaju kreacja społeczeństwa przez architekturę, jest 
znamienna dla historii architektury modernistycznej. Można tu dostrzec analogie do 
takich założeń jak np. osiedle Pruitt–Igoe w St. Louis USA. Wyburzenie osiedla 18 lat 
po powstaniu (uznane przez historyka sztuki Charlesa Jencksa za „Dzień w którym umarł 
modernizm”2) wynikało z niezrealizowania założeń społecznych, stawianych mu u zarania 
projektu. Miało ono łączyć robotniczą ludność St. Louis, zarówno pod względem różnic 
ekonomicznych, jak i rasowych. Projekt ten jednak okazał się tylko utopijną mrzonką. Ta 
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sama wiara w modernizm doprowadziła do powstania getta zamkniętego i odizolowanego 
od reszty Warszawy. 

Wiarę w modernistyczną, choć jak widać w historycznym kontekście zdewaluowaną 
utopię „idealnego osiedla”, podkreślił w swoich muralach i filmie Drozd. Jego refleksja 
może wydawać się ironiczna w swojej powierzchownej estetyzacji. Film w żaden sposób 
nie sugeruje nawet oddania głosu autochtonom (w filmie pojawia się tylko jedna wypowiedź 
lokatorki osiedla). Wszystkowiedzący narrator ze stoickim spokojem opowiada o kolejnych 
postulatach modernizmu wprowadzonych w życie w przestrzeni osiedla. Wszystko jest 
w idealnym porządku. Porządku, który oglądamy tak, jak ogląda się safari z okien bezpiecznie 
oddalonego samochodu pancernego. Opowieść wzbudza uśmiech, rozbawienie, nigdy 
współczucie, bo przecież podporządkowani ideom architektury i polityki ludzie mają się 
dobrze. Patrząc na film, z minuty na minutę uświadamiamy sobie, że nie patrzymy na to, co 
dzieje się w rzeczywistości, ale na to, co aparat władzy chce, abyśmy widzieli. Jak na filmie 
propagandowym uśmiechamy się i krzywimy na komendę. Wszystko to trwa na tyle długo, 
żeby każdy mógł zorientować się, że jest świadkiem dokładnego przewartościowania filmu 
propagandowego o osiedlu idealnym.

Obraz ten zdaje się być przeciwieństwem metody dialogu, jaki prowadzony jest 
w filmach Żmijewskiego, np. w Itzik (2005) czy 80064 (2004). Dziś zapytać można, jaki 
jest sens dialogu? Czy rozmowa i wypowiedzi były w filmach Żmijewskiego rzeczywistym 
oddaniem głosu podmiotowi pracy, czy to tylko pozorna, w pełni modernistycznie utopijna 
wiara w to, że wypowiedź jednostki nie jest nacechowana dyskursem. Dyskursem, w jaki 
wpisuje się cały film może być narracja oraz uwikłanie, w jakie podmiot wprowadzony 
zostaje przez artystę. Inną kwestią jest powszechność sztuki, która niejednokrotnie, choć 
podejmuje tematy społeczne, nie jest dystrybuowana w szerszej formie (co niedawno 
starał się zmienić sam Żmijewski przez pokaz swojego filmu Katastrofa (2010) w telewizji 
publicznej). Drozd przez odebranie głosu, de facto, oddaje głos jednostce. Już przewrotny 
tytuł pracy – Universal – jest pokazaniem tego, jak inicjatywy „dla społeczeństwa” a nie 
dla człowieka, są nietrafione, bo zdehumanizowane. O ile Żmijewski próbuje pokazać 
nam wielorakość spojrzeń, to film Drozda pokazuje, jak bardzo to spojrzenie może być 
manipulowane. 

Zastanawia zły odbiór, z jakim spotkała się praca Grzegorza Drozda. Grad krytyki 
spadł na niego podczas prezentacji filmu jesienią 2010 roku. O muralach w negatywnym 
tonie rozpisywał się Michał Chojecki w czasopiśmie ARTeon: brak pochylenia się nad 
niedolą ludzi, których dotyczy obraz, „zamach na godność”, „zredukowanie autochtonów 
do bezmyślnej masy”3, możemy wyczytać we wspomnianym tekście. Podobne zarzuty 
można było usłyszeć podczas projekcji filmu i konferencji z artystą z ust publiczności 
zgromadzonej w Kino Lab Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Niestety uwagi 
te wynikają z podwójnego przeoczenia, jakiego dopuszczają się ich autorzy. Po pierwsze, 

„godność” mieszkańców Dudziarskiej została im odebrana już dawno i bynajmniej nie 
przez artystów, a przez system społeczny, który skazuje „kapitalistycznie słabe” jednostki 
na banicję. Tym samym ich los, nie roztrząsając tu winy samych ludzi oraz państwa, 
w którym dopuszcza się do takiej sytuacji, bez interwencji artystycznej czy z nią, byłby 
podobny. Po drugie, i punkt ten staje się osią mojej refleksji, to przeoczenie polegające 
na wierze w „sztukę społecznie zaangażowaną” w rozumieniu dość anachronicznym, 
bo występującej na polskiej scenie artystycznej ze szczególnym nasileniem w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. Postulatem sztuki stosowanej społecznie był realny wpływ na 
rzeczywistość tak polityczną, jak i społeczną, projektowanie jej. Pisał o tym wielokrotnie 
wspomniany Artur Żmijewski, między innymi w tekście „Sztuki Stosowane społecznie”4. 
Sztuka społecznie zaangażowana miała docierać do lacanowskich grup wykluczonych 
i przez swój interwencyjny charakter zmieniać ich położenie. Realia i sytuacja polskiej 
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sztuki, która sama mogłaby się określić jako „wykluczona” z życia kulturalnego, a na pewno 
publicznego, nie pozwoliły jednak na jakiekolwiek oddziaływanie sztuki zaangażowanej. 
Jako paradoks należy potraktować fakt, że działania artystyczne nie mając pola odbioru, na 
które mogłyby wpływać, nigdy nie docierały do wykluczonych. Sztuka partycypacyjna stała 
się swoistym teatrem zastępczych konfliktów, nie przekładając się na faktyczne wydarzenia 
polityczne czy społeczne. Społeczne zastosowanie działań Drozda wchodzi w określaną 
przez samego autora przestrzeń realną, taką której oddziaływanie może wykroczyć poza 
teatr interwencyjnej sztuki. Dotrzeć do wykluczonych jako czyste społeczne działanie, np. 
przez angażowanie władz miasta. 

Kolejny paradoks sztuki zaangażowanej Artura Żmijewskiego polega na „pokazywaniu” 
wykluczonych. Nie ma tu całkowitego oddania głosu uciśnionym, o którym pisała Martha 
Rosler, a jedynie w mniejszym lub większym stopniu ilustrowanie ich problemu.5 Z drugiej 
strony łatwo w pracach Żmijewskiego odczuć dystans, który choć niedookreślony, to może 
sugerować jego społeczną czy intelektualną wyższość nad osobami, które są podmiotem 
filmu. Sytuacja taka zaistniała we wspominanym już filmie 80064, gdzie artysta namawia 
byłego więźnia obozu koncentracyjnego do ponownego tatuowania sobie numeru 
więziennego.

Dla Drozda to oddanie głosu jest tylko umowne, staje się pewnego rodzaju teatrem, 
z którym trzeba zerwać. Jeśli całkowite oddanie głosu nie jest możliwe, trzeba ten głos 
całkowicie odebrać, zerwać z dialogiem, ukazać perspektywę skrajnie subiektywną, 
osobistą. Z pewnością dla samego twórcy jest to optyka najbardziej szczera, wyrażająca 
faktyczny stosunek człowieka do społeczeństwa oraz ideologicznych aparatów, które to 
społeczeństwo moderują.

Te dwa paradoksy demaskuje praca Grzegorza Drozda. Demaskowanie pierwszego 
paradoksu sztuki krytycznej jest już mniej czytelne w koncepcji samego filmu. Odwołują 
się do niego działania, jakie podejmuje artysta. Igra on z tak niechętnie widzianym przez 
artystów lat 90-tych wyobrażeniem artysty „niebieskiego ptaka”. Balansujący na granicy 
obyczajowego skandalu film, murale, które nie są w żaden sposób adresowane do ludzi 
mieszkających na osiedlu. Pozorne wykorzystanie pozycji artysty jako tego „któremu 
wszystko wolno”, wskazuje na realnie znikomy wpływ jakichkolwiek działań artystycznych 
na zmianę sytuacji społecznej. Z drugiej zaś strony, projekt Drozda jako jeden z nielicznych 
wydarzeń artystycznych ostatnich lat, został odpowiednio nagłośniony w mediach, co 
wpłynęło na realne zainteresowanie się problemem mieszkańców osiedla Dudziarska. 

„Oddziaływanie sztuki społecznej jest właściwie zerowe”6, to czysta fikcja. Zgadzam 
się z opinią cytowaną przez Michała Chojeckiego, ale nie zgadzam się, by tym cytatem 
podpisywać działania ZOR. Siłą filmu Etykieta Zastępcza jest właśnie przejaskrawienie 
paradoksów. Widz doprowadzony zostaje do skrajnie kolonialnej sytuacji, oglądania „ludzi 

– zwierząt” bez prawa do głosu, bez prawa do wypowiedzi, bezwolnych, czyli takich jakimi 
są, czy też chcą być wobec zastanej sytuacji.

Czy zatem sztuka Drozda jest aspołeczna? Tak, jeśli zakończylibyśmy dyskusję na 
etapie, w którym sztuka nie ma społeczeństwu nic do powiedzenia. Nie, jeśli zrozumiemy, 
że zmiana jaka dokonała się w latach 90-tych, a która była milowym krokiem w dziedzinie 
otwarcia sztuki na dyskusję społeczną, nie obyła się bez przeoczeń. Te przeoczenia, brak 
oddania głosu wykluczonym, brak pomysłu na dotarcie do społeczeństwa, uprawianie 
sztuki społecznej w granicach „white cube”, wykazał w swoich pracach Grzegorz Drozd. 
Artysta zaprojektował nowy model dyskusji o sztuce zaangażowanej społecznie. Bez 
majaków sztuki krytycznej, bez wiary w głos społeczeństwa. Obdarta z modernistycznego 

„równouprawnienia” artysty i podmiotu sztuka staje się, przynajmniej w mojej opinii, 
zdecydowanie bardziej wnikliwą analizą społecznych problemów. Ilustruje owe problemy 
nie z pozycji grupy, ale z punktu widzenia artysty, który sam staje się podmiotem czy raczej 
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katalizatorem swoich własnych działań. Nazwana przeze mnie sztuką aspołeczną koncepcja 
Drozda to nie tylko negacja modernizmu, nie tylko gorzka utrata wiary. Odrzucając utopijne 
postulaty, twórca sugeruje nową jakość i nowy rodzaj zaangażowania społecznego, już nie 
jako artysta, ale jednostka partycypująca.

1
Stach Szabłowski, Utopia do kwadratu w: http://zwierciadlo.pl/artykul/utopia-do-kwadratu?

2
Ch. Jencks, The Language of Post-Modern Architecture. Nowy York, 1984, s.9

3
Michał Chojecki, O instrumentalizowaniu i tresowaniu. Sztuka krytyczna wobec rzeczywistości, w: Arteon, marzec 2011

4
Artur Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, Warszawa, 2007

5
M.Rosler, Decoys and Disruptions: Selected Essays 1975–2001, 2004

6 
Michał Chojecki, O instrumentalizowaniu i tresowaniu. Sztuka krytyczna wobec rzeczywistości, w: Arteon, marzec 2011
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When I think of Polish art and its paradigm, I am reminded of an anecdote – an 
anecdote of dubious taste, but one resonating with a sense of idiotic tragedy. It’s the 
1920s, and we’re in Nice. A few years earlier, far away in the dark pits of Russia, the 
drama of revolution had unfolded. That drama consumed the entire old world, and 
the cataclysm shipwrecked scores of survivors on the coasts of Europe. Here we find 
two of such survivors: emigrants, handsome officers of the White Army, consumed 
by despair, but somewhat also numbed. These officers in exile (each a prince not so 
long ago !) are sitting in a Nice casino, drinking to oblivion, surrounded by a crowd 
of cosmopolitans. They are drinking and saying nothing, nostalgically and lyrically, 
until one announces (in Russian): “Eh, I’ll shit in the piano!” His companion responds: 

“Don’t bother. They wouldn’t understand anyway.”
This anecdote clearly illustrates the issue which absorbed Eastern European 

artists of the 19th century. In Poland, we understand this problem perfectly. Perhaps 
we even understand intuitively why the White Army officer would want to shit in the 
piano. How can we, however, explain this scatological performance to the audience 
in Nice? Were we to place the White Russian shit – even if anachronistically – in the 
tradition of Piero Manzoni’s, we’d have a starting point at least. Alas! This starting 
point could only become a toilet cistern chain. We yank the chain, and we flush away 
the excrement of a drunk Russian officer-cum-performance artist into the sewer of 
proto-conceptual discourse, of DADA heritage, of anti-art… But what when the chain 
is stuck (and it usually is, since badly functioning toilets were part of the Central- and 
Eastern-European landscape)? Manzoni has no place here, or at least not much place. 
Our context is entirely different. The daemon of context has taken over the artistic 
imagination of Central Eastern Europe. This is a context of national mythologies 
and historical traumas, carefully nursed, but never examined under the spotlight 
of psychoanalysis.  Incidentally, psychoanalysis is a Viennese, Austro-Hungarian 
concept, par excellence a Central European idea. Nonetheless, Freud’s theories have 
markedly not been popular in mainland Europe. Why is that? Probably because the 
people of Eastern Europe have in fact preferred to suffer from their neuroses, rather 
than cure them.

Consequently, the paradigm of Eastern Europe is a cloud of unconscious 
desires and instincts, a comfortable seat of daemons of collective subconscious and 
collective imagination. It’s a labyrinth of territorial claims of nations that constantly 
accuse one another of wrongs committed as long ago as in the middle ages. When 
Kosovo became a scene of conflict, the Serbs claimed that the territory – by then 
ethnically Albanian – was more dear to them than life itself. They recalled the Battle 
of Kosovo, key to Serbian national mythology. The clash itself took place a mere 700 
years ago, but Serbian rhetoric treated it as though it had happened the day before. 
To a Westerner raised in the Cartesian tradition, one who learned lessons of the 
Enlightenment, and is well rooted in the (post)modern reality, a 700 year old argument 
may seem archaic. In Central Eastern Europe, anachronisms are daily business, and 
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history is fundamentally a saturated, emotional, anachronistic mythology.
The language in which collective identity expresses itself is suited perfectly to 

carry mythological collective imagination. For example Poland, in the 19th century – 
when modern national identities of European societies were formed – did not see 
even a single significant philosophical thinker. Instead, we have a big collection of 
visionary poets. It was the poets who described and conceptualised the collective 
experience of Polishness. Without exception, the poets were Romantics, and they 
used a language that was murky, intransparent, and occupied the space of discourse 
with an unchartered muddle of metaphor, symbol and mysticism. Adam Mickiewicz 
(who in Poland enjoys that status not of a writer, but of national prophet) is the one 
of the poets who almost single-handedly invented Polish modernity. Poles are – 
and rightly! – convinced that Mickiewicz is the most remarkable of the 19th century 
European poets. What of it, if outside Poland nobody understands Mickiewicz, and his 
text are essentially untranslatable. Mickiewicz is not easy to grasp even in Polish, and 
generations of Poles sweat over his texts in school classrooms, as Romantic poetry 
remains a significant element of the curriculum. And so we think through Mickiewicz, 
even if we do not understand him. In Poland, we don’t ‘understand ourselves’, but 
this doesn’t stop us from ‘being ourselves’, to the point of national chauvinism. Anda 
Rottenberg, one of the most accomplished Polish art curators, spent three years 
preparing a large-scale exhibition entitled Side-by-side. Poland – Germany. 1000 
years of history in art for Berlin’s Martin Gropius Bau. I had a chance to speak with 
Rottenberg about this project and I asked what the future of Polish-German relations 
might look like from the perspective of her research on the last thousand years. 
Rottenberg was careful and sceptical: “For two nations to understand each other, they 
have to understand themselves first. We do not understand ourselves. The Germans 
do not understand themselves, though at least they are trying.”

We don’t understand ourselves, so how can others? How could the audience in 
the Nice casino understand our defecating in the piano? This question, like a curse, 
had for long hung over Polish art. Entering the international stage, Polish artists 
found to their despair that world public did not know the contexts of their statements. 
The public was unaware of the convoluted Polish histories, and hadn’t read obscure 
Polish poetry, or knew them only in missing-the-mark translation. They knew nothing 
of the mythologised Polish struggles: the November Uprising, the January Uprising, 
the Warsaw Uprising. The symbolic dates did not resonate: January 1944, June 1965, 
March 1986, December 1970, August 1980. The Bar Confederation, the Partitions, 
Samosierra, the Lviv Eaglets, the Miracle at the Vistula, Marshall Piłsudski’s mare 
Kasztanka, the Occupation, Auschwitz, Division 303, Monte Cassino, civil war, 
Communism, Solidarity, Smoleńsk – for the Polish, these keywords are not signifiers of 
historical occasions, but rather idioms, familiarity with which is necessary for dialogue. 
The less the Polish were rooted in reality, the more they sunk in the anachronistically 
defined past which they lived out in their contemporary. As it is typical of peripheral 
nations tortured with insecurities, they interpreted their experience to the absolute, in 
the most provincial way possible. 

The solipsism of Polish culture was further fuelled by forty years of communist 
dictatorship. The post-Stalinist regime which gripped Poland was in fact infinitely 
provincial, and was based on cultural and political isolation form the external world, 
building a peculiar closed circulation of ideas, language, text and culture.

There has been no Communism, however, for over twenty years. Radek Szlaga, 
Maciek Stępiński, Grzegorz Drozd and Konrad Smoleński – the artists contributing 
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to the current exhibition – have only a blurred memory of Communism, an obscure 
image from their childhoods. What is the context in which their work comes into 
being? Is it possible that their art could – finally – function beside context?

1989 marks an obvious watershed. It marks a beginning of a new history, 
a moment of radical shift of paradigm. Liberal democracy – in place of totalitarian 
regime; a cacophony of free media and economic free-style turbo-capitalism, a total 
offensive of advertising (until then absent from Polish life), consumerism, and the 
language of riches and depravation – in place of collective poverty. All these came 
quickly; the rules of social existence changed at once.

There’s no room here to describe the interesting and tempestuous process of 
transformation in Polish society, with its paroxysms, convulsions, comedies of errors, 
naive fascinations and bitter medicines. What interests us at the moment is the role 
the visual arts played in these changes. The main strand of traditional Polish culture 
was neuroromantic in character. An equally strong convention understood art’s 
mission in the categories of direct political resistance to the oppressive powers – 
powers which alternated between foreign occupiers and home-grown dictatorships. 
Clearly, the necessity of taking on such tasks has restrained the freedom of artistic 
development; the patriotic, independence-driven national discourse instrumentalised 
artistic practice, restricting its intellectual and formal growth. Poland however, in 
contrast to other Soviet-dominated countries, preserved a space for the development 
of other, more progressive artistic models which remained in  close relationship with 
global contemporary artistic practice. This space was relatively constrained, but safe 
and cosy – a space of niche, elitist authorial galleries, of semi-official initiatives of 
avant-garde groups which created their own experimental fields. The authorities 
tolerated these enclaves of progressive art, as long as they maintained their niche 
character and did not attempt open political confrontation with the regime. Put 
simply: making conceptual art in the 1970s Soviet Russia was an act of subversion 
possible only in the deep cultural underground and at the risk of repression. In Poland 
however, in accordance with the unwritten contract between the arts and power, one 
could be a conceptualist without trouble. One could practice body art, perform, make 
structuralist films, correspond with the Fluxus movement, enter into dialogue with 
Joesph Beuys… In 1989, at the moment of democratic breakthrough, Poland was 
home to a strong, though domestically not well known, neo-avant-garde tradition. Art 
that stemmed from this tradition played a particular role in the transformation of 
Polish society.

In the 1990s, post-conceptual, neo-avant-garde artistic practices, until then 
hidden in niche environments, appeared in official art institutions and suddenly 
became visible publicly. For Polish audiences harbouring very traditional expectations 
of artistic practices, this appearance was a shock. In social consciousness, art was 
still to a great extent connected with artefacts, preferably with painting. Equally 
widespread was the belief in art’s autonomy, its metaphorical character and the 
consensus it assumes. Instead, the artistic space of the 1990s was filled with 
body art, provocative performance, discursive post-conceptual productions, post-
participatory projects, actions in public space, photographs and video works often 
bringing drastic and naturalistic imagery. Polish society was not used to such artistic 
language, but was even more shocked by the discourses articulated in this language. 
In the past, art could serve as an asylum, an escape from oppressive reality, or 
be a tool of criticism against the regime. In the latter case, artists and society 
had a common enemy. After the fall of Communism, the enemy disappeared; the 
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national and independence emotions were replaced by post-modern critical theories 
imported from the West, and society itself – with its conservative, repressive sexual 
and behavioural norms, catholic rigour, consumerism, and freshly but fully developed 
capitalist selfishness – became the subject of criticism. The discourse of national 
emancipation of the collective was replaced by the discourse of emancipation of the 
Other. Art found itself in the avant-garde of social change. It is in the field of art that 
discourses of gay, feminist, (post)modern body politics and identity found the most 
radical articulation. It was also in art that a revision of historical imagination of the 
Polish came into being. The discourse of memory of the Holocaust is a figurehead of 
this revision, and it remains one of the strongest narratives of Polish art. This subject 
is relevant in its own right, but it is also in a sense emblematic: the discussion of the 
history of the Holocaust dismantles the monolithic construct of Polish identity, that 
of a Victim, foregrounding instead a much less heterogeneous identity of a complex, 
even ambivalent character.

The art of the 1990s left behind the frames of artistic consensus and made 
a frontal assault on reality. This ‘invasion’ met with social resistance; art became 
a subject of controversy and a series of scandals. All the same, any new radical 
artistic strategy became institutionalised with immediate effect. In essence, and this 
becomes clear in hindsight, the radicals of the 1990s such as Żmijewski, Kozyra, 
Althamer or Żebrowska had inscribed themselves into the narrative of the post-1989 
Polish modernising movement. Art became a tool of modernisation of social belief 
and imagination; no wonder then that it gained the approval of public institutions. As 
in the economic sphere, this was shock therapy; but it proved effective. The Neo-
liberal power base in Poland discovered that progressive, critical art was an efficient 
instrument of social politics. As a result, Polish contemporary artistic establishment 
is composed mostly of radicals, critical makers and politically engaged artists.

Drozd, Smoleński, Stępiński and Szlaga unravel marginal alternative models 
of artistic production. The variety of those presented in the exhibition is of course 
a consequence of curatorial choices, but it also reflects the diversified paradigm so 
characteristic of contemporary Polish art scene. The artists belong to a generation 
coming of age at the time when the subversive gesture and socially-engaged art 
became institutionalised and became a part of the language of official art. For this 
generation, a return to individual experience and sensibility became the guarantee 
of artistic independence. In their work, the artists take on categories of institution, 
of the arbitrary artistic gesture, of inaccessibility of discourse – the categories 
guarded by the political institutionalisation of language. These artists’ works cannot 
be adequately interpreted in the context of Polish art, since this context continues to 
shrink in midst of  international scene. Drozd, Smoleński, Stępiński and Szlaga are not 
alienated and misunderstood emigrants bringing to the world their insecurities and 
traumas unintelligible in foreign languages. They are not ‘representatives’ tempting 
with the near-exoticism of ‘new’ Central Eastern Europe. They represent themselves. 
Viewers of their works are confronted with artistic phenomena that have no simple 
contextual keys. One has to play a separate game with each of the artists, and the 
rules are the subject of negotiation between the viewer and the work.
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Kiedy myślę o sztuce polskiej i jej kontekście, przypomina mi się pewien dowcip, 
nawiasem mówiąc w nienajlepszym guście, ale brzmiący za to nutą idiotycznego tragizmu. 
Mamy lata 20. XX wieku, jesteśmy w Nicei. Kilka lat wcześniej, daleko stąd, w mrocznych 
otchłaniach Rosji, wydarzyła się katastrofa rewolucji. W tej katastrofie zatonął cały dawny 
świat. Kataklizm wyrzucił na brzegi Europy całe rzesze rozbitków. I oto widzimy dwóch 
z nich, emigrantów, przystojnych oficerów-białogwardzistów, opętanych rozpaczą, choć 
jednocześnie trochę otępiałych. Dwaj białogwardziści na wygnaniu (każdy był kiedyś 
księciem!) siedzą w kasynie w Nicei i piją na umór; otacza ich obojętny tłum kosmopolitów. 
Piją i milczą, posępnie i lirycznie, aż wreszcie jeden powiada (po rosyjsku): „Ech, nasram 
do fortepianu!”. A drugi na to: „Daj spokój. I tak nie zrozumieją.”

Ten dowcip świetnie ilustruje problem, z którym od XIX wieku, borykali się artyści 
ze Wschodniej Europy. W Polsce rozumiemy go doskonale. Być może nawet intuicyjnie 
pojmujemy, dlaczego białogwardzista chciał nasrać do fortepianu. Jak jednak wytłumaczyć 
publiczności w Nicei ten rozpaczliwy, skatologiczny performance? Gdyby można to 
białogwardyjskie gówno umieścić – choćby i najbardziej anachronicznie – w tradycji 
gówna Piero Manzoniego, mielibyśmy przynajmniej jakiś punkt zaczepienia. Ba! Ten 
punkt zaczepienia przybrałby postać spłuczki. Ciągniemy za tę spłuczkę i spuszczamy 
kał pijanego rosyjskiego oficera-performera w kanał dyskursu sztuki proto-konceptualnej, 
dziedzictwa DADA, antysztuki... Cóż, kiedy spłuczka nie działa – jak zwykle zresztą, bo 
przecież źle funkcjonujące toalety były tradycyjnie wpisane w pejzaż Środkowo-Wschodniej 
Europy. Manzoni nie ma tu nic do rzeczy, a w każdym razie niewiele. Tu chodzi o zupełnie 
inny kontekst. Demon kontekstu opętał środkowoeuropejską wyobraźnię artystyczną. To 
kontekst nacjonalistycznych mitologii i historycznych traum, pieczołowicie pielęgnowanych, 
ale nigdy nie oświetlonych psychoanalitycznym reflektorem. Nawiasem mówiąc, 
psychoanaliza to przecież koncept wiedeński, austro-węgierski, a więc par excellence 
środkowoeuropejski, a jednak w Środkowej Europie myśl Freuda była zawsze znamiennie 
mało popularna. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że ludzie ze Wschodniej Europy 
w gruncie rzeczy woleli pogrążać się w swoich neurozach, zamiast się z nich leczyć. 

Kontekst wschodnioeuropejski jest więc kłębowiskiem nieuświadomionych pożądań 
i instynktów, siedliskiem demonów wygodnie zadomowionych w podświadomości 
zbiorowej wyobraźni, jest labiryntem terytorialnych pretensji różnych narodów, bez końca 
wystawiających sobie nawzajem rachunku krzywd, sięgających często średniowiecza. 
Kiedy wybuchł konflikt w Kosowie, Serbowie tłumaczyli, że to etnicznie albańskie dziś 
terytorium, jest dla nich z narodowego punktu widzenia droższe niż życie, Przypominali, 
że to właśnie tam rozegrała się Kosowska Bitwa, kluczowa z punktu widzenia serbskiej 
mitologii narodowej. Zdarzenie miało miejsce, bagatela, 700 lat temu, ale Serbowie 
mówili o niej, jakby zdarzyła się wczoraj. Człowiekowi Zachodu, który wyrasta z tradycji 
kartezjańskiej, ma dobrze zinternalizowaną lekcję Oświecenia i jest solidnie zakorzeniony 
w (po)nowoczesnej rzeczywistości, argument mający 700 lat może wydać się cokolwiek 
przedawniony. W Europie Środkowo-Wschodniej wszelkiego rodzaju anachronizmy 
są jednak na porządku dziennym, a historia jest gruntownie nasączona emocjonalną, 
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achronologiczną mitologią. 
Mitologicznemu charakterowi zbiorowej wyobraźni doskonale odpowiada język, 

w którym wyrażana jest zbiorowa tożsamość. W Polsce na przykład, w wieku XIX, w którym 
wykuwano nowoczesne tożsamości narodowe europejskich społeczeństw, nie pojawił się 
ani jeden naprawdę znaczący filozof. Działał za to cały zastęp genialnych poetów. To oni 
opisywali i konceptualizowali zbiorowe doświadczenie polskości. Byli to bez wyjątku poeci 
romantyczni, używający języka nieprzejrzystego, mrocznego, zarastającego przestrzeń 
dyskursu nieprzebytą plątaniną metafor, symboli i mistycyzmów. Adam Mickiewicz (ma 
w Polsce status nie tyle literata, ile narodowego proroka) to poeta, który niemal w pojedynkę 
wymyślił nowoczesną polskość. Polacy są głęboko – i słusznie! – przekonani, że był to 
najwybitniejszy romantyczny poeta w XIX wiecznej Europie. Cóż jednak z tego, skoro poza 
Polską nikt Mickiewicza nie rozumie, a jego tekstów właściwie nie da się przetłumaczyć. 

Ba, Mickiewicza bardzo trudno jest pojąć nawet po polsku, choć kolejne pokolenia 
Polaków pocą się nad jego utworami w szkole, bo poezja romantyczna jest zasadniczą 
częścią narodowego procesu edukacji. Myślimy więc Mickiewiczem, choć wcale go nie 
rozumiemy. W Polsce nie rozumiemy samych siebie, co wcale nie przeszkadza nam być 
sobą – aż do narodowego szowinizmu. 

Jedna z najwybitniejszych polskich kuratorek, Anda Rottenberg spędziła trzy lata na 
przygotowywaniu wielkiej wystawy „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” dla 
berlińskiego Martin Gropius Bau. Niedawno miałem okazję rozmawiać z nią o tym projekcie 
i zapytałem, jak w perspektywie jej badań nad 1000 lat polsko-niemieckich relacji mają się 
widoki na przyszłość. Anda Rottenberg była w tej kwestii ostrożna i sceptyczna. „Jeżeli 
dwa narody mają zrozumieć się nawzajem, muszą najpierw zrozumieć same siebie. A my 
siebie nie rozumiemy. Niemcy też siebie nie rozumieją, ale przynajmniej próbują”.

Nie rozumiemy samych siebie – jak więc mają pojąć nas inni? Jak publiczność w kasynie 
w Nicei ma zrozumieć sens naszego srania do fortepianu? To pytanie, niczym przekleństwo, 
długo wisiało nad sztuką polską. Wypływając na międzynarodowe wody, polscy artyści 
z rozpaczą odkrywali, że światowa publiczność nie zna kontekstu ich wypowiedzi. Nie zna 
szczegółów zawikłanych polskich dziejów, nie czytała mrocznych polskich wierszy, albo 
zna je w nie przekazujących istoty rzeczy tłumaczeniach. Nie wie nic o zmitologizowanych 
polskich powstaniach narodowych:  Powstaniu Listopadowym,  Powstaniu Styczniowym, 
Powstaniu Warszawskim. Nic nie mówią jej symboliczne daty: Sierpień 1944, Czerwiec 
1956, Marzec 1968, Grudzień 1970, Sierpień 1980. Konfederacja Barska, zabory, 
Somosierra, Orlęta Lwowskie, Cud na Wisłą, Kasztanka Marszałka, okupacja, Katyń, 
Dywizjon 303, Monte Cassino, wojna domowa, komunizm, Solidarność, Smoleńsk – dla 
Polaków te hasła nie oznaczały wydarzeń historycznych, były idiomami, bez znajomości 
których trudno się z Polakiem dogadać. Im mniej Polacy byli zakorzenieni w rzeczywistości, 
tym bardziej zatapiali się w przeżywanej w teraźniejszości, achronologicznie rozumianej 
przeszłości. Zwyczajem peryferyjnych narodów, dręczonych kompleksami, absolutyzowali 
swoje doświadczenie w najbardziej prowincjonalny sposób. 

Solipsyzmowi polskiej kultury doskonale posłużyło oczywiście 40 lat komunistycznej 
dyktatury. Poststalinowski reżym, który panował w Polsce, był w swej istocie nieskończenie 
prowincjonalny, opierał się na kulturowej i politycznej izolacji społeczeństwa od 
zewnętrznego świata, budował swego rodzaju zamknięty obieg idei, języka, tekstów 
kultury. 

Komunizmu nie ma jednak od ponad 20 lat. Radek Szlaga, Maciek Stępiński, Grzegorz 
Drozd i Konrad Smoleński – artyści którzy biorą udział w niniejszej wystawie – czasy 
komunizmu pamiętają jak przez mgłę, albo jako niejasny obraz z dzieciństwa. W jakim 
kontekście rodzi się ich sztuka? A może jest to sztuka, która nareszcie będzie mogła 
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zafunkcjonować poza kontekstem?
Rok 1989 jest oczywistą cezurą. To początek nowej historii, moment radykalnej zmiany 

kontekstu. Liberalna demokracja zamiast totalitarnego reżymu, kakofonia wolnych mediów 
i ekonomiczna wolna amerykanka turbokapitalizmu, totalna ofensywa reklamy, dotąd 
w Polsce nieobecnej, konsumeryzm, dialektyka biedy i bogactwa w miejsce kolektywnego 
ubóstwa – to wszystko przyszło nagle; reguły społecznej gry zmieniły się od zaraz. 

Nie miejsce tu, by opisywać skądinąd ciekawy i burzliwy proces transformacji 
polskiego społeczeństwa, z jego paroksyzmami, konwulsjami, komediami pomyłek, 
naiwnymi zachwytami i gorzkimi pigułkami do przełknięcia. Nas w tej chwili interesuje, jaką 
rolę odegrały w tych przemianach sztuki wizualne. Główny nurt polskiej kultury tradycyjnie 
miał charakter neoromantyczny. Równie silną tradycją było pojmowanie misji sztuki 
w kategoriach bezpośredniego politycznego oporu wobec opresyjnej władzy, dzierżonej 
bądź to przez okupantów, to znów przez rodzimych dyktatorów. Oczywiście przyjęcie 
na barki ciężaru tego rodzaju zadań skutecznie krępowało swobodę artystycznego 
ruchu; patriotyczny, niepodległościowy dyskurs narodowy instrumentalizował sztukę, 
ograniczając jej intelektualny i formalny rozwój. W Polsce jednak, w odróżnieniu od wielu 
innych krajów pozostających w kręgu sowieckiej dominacji, istniała również przestrzeń do 
rozwijania innych, o wiele bardziej progresywnych modeli artystycznych, pozostających 
w ścisłym związku z aktualną sytuacją w sztuce globalnej. Była to przestrzeń stosunkowo 
niewielka, ale dość bezpieczna i przytulna – przestrzeń niszowych, elitarystycznych galerii 
autorskich, półoficjalnych inicjatyw środowisk awangardowych, tworzących dla siebie pola 
do eksperymentów. Te enklawy progresywnej sztuki były przez władzę tolerowane dopóty, 
dopóki zachowywały swój niszowy charakter i nie parły do otwartej politycznej konfrontacji 
z reżymem. Upraszczając: w latach 70. XX wieku uprawienie sztuki konceptualnej 
w radzieckiej Rosji było aktem niemalże wywrotowym, możliwym do zrealizowania tylko 
w głębokim podziemiu kulturalnym i to za cenę potencjalnych represji. W Polsce tymczasem, 
na mocy nie pisanej umowy między sztuką a władzą i za cenę niewielkich kompromisów, 
można było być konceptualistą bez żadnych problemów. Można było uprawiać sztukę ciała, 
wykonywać performance’y, kręcić strukturalistyczne filmy, korespondować z Fluxusem, 
prowadzić dialog z Josephem, Beuysem... W 1989 roku, w momencie demokratycznego 
przełomu, w Polsce istniała mocna, choć bardzo słabo znana przez polską publiczność, 
tradycja neoawangardowa. Sztuce wypływającej z tej tradycji przyszło odegrać szczególną 
rolę w transformacji polskiego społeczeństwa. 

W latach 90. postkonceptualna, neoawangardowa sztuka, kryjąca się do tej pory 
w środowiskowych niszach, pojawiła się w oficjalnych instytucjach, stała się nagle publicznie 
widzialna. Dla polskiej publiczności, pielęgnującej bardzo tradycjonalistyczne wyobrażenia 
o praktykach artystycznych, był to poznawczy szok. W społecznej świadomości pojęcie 
sztuki było wciąż w dużym stopniu utożsamiane z artefaktem, najlepiej obrazem malarskim. 
Równie powszechna była wiara w ideę autonomii sztuki, w jej metaforyczny charakter 
i umowność. Tymczasem przestrzeń artystyczną lat 90. zalała sztuka ciała, prowokacyjne 
performance’y, dyskursywne realizacje postkonceptualne, projekty partycypacyjne, 
akcje w przestrzeni publicznej, fotografie i prace wideo, często przynoszące drastyczne 
i naturalistyczne obrazowanie. Polskie społeczeństwo nie było przyzwyczajone do 
takiego artystycznego języka, ale jeszcze większe kontrowersje wywoływały dyskursy 
w tym języku artykułowane. W przeszłości sztuka mogła być azylem, ucieczką od 
opresyjnej rzeczywistości  albo narzędziem krytyki reżymu; w tym drugim wypadku artyści 
i społeczeństwo mieli wspólnego wroga. Po upadku komunizmu wspólny wróg zniknął. 
Narodowe, niepodległościowe emocje zastąpiły importowane z zachodu, ponowoczesne 
teorie krytyczne, zaś przedmiotem krytyki stawało się często samo społeczeństwo – 
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jego konserwatywne, represyjne normy seksualne i obyczajowe, katolicki rygoryzm, 
konsumeryzm, świeżo ale mocno rozwinięty kapitalistyczny egoizm. Dyskurs emancypacji 
narodowej wspólnoty został zastąpiony dyskursem emancypacji Innego. Sztuka znalazła 
się w awangardzie obyczajowych zmian. To na jej polu najbardziej radykalnie artykułowano 
problematykę gejowską, feministyczną, (po)nowoczesne pojmowanie pojęć cielesności 
i tożsamości. To także w przestrzeni sztuki zaczęła dokonywać się rewizja historycznej 
wyobraźni Polaków. Figurą tej rewizji stał się dyskurs pamięci Holokaustu, który do 
dziś pozostaje jedną z wielkich narracji polskiej sztuki. To temat ważny sam w sobie, ale 
również w jakimś sensie emblematyczny; dyskusja nad historią Holokaustu rozmontowuje 
bowiem monolityczny konstrukt polskiej tożsamości, oparty na figurze Ofiary, zostawiając 
w zamian tożsamość o wiele bardziej niejednoznacznym, złożonym, a nawet ambiwalentnym 
charakterze. 

Podsumowując: sztuka lat 90. opuściła ramy artystycznej umowności, przypuszczając 
frontalny atak na rzeczywistość. Ta „inwazja” napotkała społeczny opór – sztuka stała się 
przedmiotem kontrowersji i serii skandali. Jednocześnie jednak nowe radykalne strategie 
artystyczne zostały błyskawicznie zinstytucjonalizowane. W istocie bowiem, co widać 
szczególnie wyraźnie z dalszej perspektywy, radykałowie lat 90. tacy jak: Żmijewski, 
Kozyra, Althamer, czy Żebrowska, wpisali się w realizowany w Polsce po roku 1989 
wielki projekt modernizacyjny. Sztuka stała się narzędziem modernizacji społecznych 
przekonań i wyobraźni, nic też dziwnego, że zyskała konsekwentne wsparcie publicznych 
instytucji. Podobnie jak w wymiarze ekonomicznym była to terapia szokowa, ale skuteczna. 
Neoliberalna władza w Polsce odkryła, że progresywna, krytyczna sztuka może być 
skutecznym narzędziem polityki społecznej; w rezultacie członkowie współczesnego 
artystycznego establishmentu w Polsce rekrutują się przede wszystkim spośród radykałów, 
twórców krytycznych i politycznie zaangażowanych. 

Drozd, Smoleński, Stępiński i Szlaga to twórcy rozwijający skrajnie odmienne modele 
praktyk artystycznych. Ta różnorodność to oczywiście konsekwencja wyborów kuratorskich 
autorów wystawy, ale również odbicie rozproszonego paradygmatu, charakterystycznego 
dla współczesnej polskiej scenie artystycznej. Wspomniani wyżej twórcy należą do 
generacji dojrzewającej artystycznie w momencie, w którym wywrotowy gest i społecznie 
zaangażowana postawa uległy w Polsce instytucjonalizacji i stały się językiem sztuki 
oficjalnej. Dla tego pokolenia gwarancją artystycznej niezależności na powrót stało się 
własne doświadczenie, wrażliwość i indywidualność. W ich twórczości reaktywowane 
zostają takie kategorie jak intuicja, arbitralność artystycznego gestu i nie przejrzystość 
dyskursu – zabezpieczające przed polityczną instrumentalizacją wypowiedzi. Prac tych 
artystów nie da się do końca wyjaśnić przez kontekst sztuki polskiej, który zresztą w coraz 
większym stopniu roztapia się w kontekście międzynarodowym. Drozd, Smoleński, 
Stępiński i Szlaga nie są wyalienowanymi i niezrozumianymi emigrantami wiozącymi 
w świat swoje kompleksy i traumy, niemożliwe do przetłumaczenia na inne języki. Nie są też 

„reprezentantami” kuszącymi bliską egzotyką kultur „nowej” Środkowo-Wschodniej Europy. 
Reprezentują samych siebie. Odbiorca ich prac staje wobec fenomenów artystycznych, 
do których nie ma prostych kontekstualnych wytrychów. Z każdym z tych artystów trzeba 
podjąć osobną grę; jej reguły są przedmiotem negocjacji między widzem i dziełem.
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Not takiNg 
part is Not 
aN optioN: 
from beloNgiNg 
aNd membership 
to iNclusioN 
aNd participatioN.
pierre 
d’alaNcaisez
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Nie braNie 
udziału Nie 
wchodzi w grę: 
od przyNależNości 
i człoNkowstwa 
do udziału 
i partycypacji.
pierre 
d’alaNcaisez
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When Marshall McLuhan coined the term ‘global village’ in The Gutenberg Galaxy of 
1962, he could not have imagined how quickly reality would outgrow the model he 
proposed. For the post-war generations, the popularisation of television and aviation 
brought distant landscapes and realities to the frame of individual experience in 
unprecedented ways. What developed over the following decades is a paradoxical 
mixture of illusory ‘nearness’ - the feeling of closeness to distant issues and peoples 
mediated by news reporting - and an equally illusory feeling of involvement in the 
affairs of all humanity. The late 20th century citizen felt individual compassion for 
victims of famines, and took individual action by mandating UN interventions in 
political conflicts. Before long, the ‘global village’ became a ‘global theatre’.

With this expansion – and simultaneous mediated contraction - in the boundaries 
of an individual’s intelligible universe, the categories of belonging, participating and 
membership had to be re-evaluated. A new category of citizen-spectator came into 
being.

A further complication arises with the arrival of virtual social networks, most 
poignantly Facebook, in the early years of the 21th century. While urban lifestyles have 
grown in complexity, so has our need for a new medium of nearness to the things and 
the people are distancing ourselves form by favouring of a more globalised existence. 
Social media have eliminated the issue of distance altogether, bringing equivalence 
between here and there.

The categories of belonging and inclusion are disrupted again. Communities and 
social groups can be created online as in the physical realm, and the virtual offers 
a seductively egalitarian playing field. The very vocabulary of partaking changes: one 
can join a community, but also sign up to be a member of it, opt in, subscribe, follow 
or simply Like.

In parallel, institutional artistic practice of the last decades has championed 
participation. In Western Europe, formal art practices have been expected to 
engage their audiences in a way never seen before, and to seed solutions to a host 
of community problems. A new responsibility was placed on art practice to include 
individuals in the (virtual) realm of art to create a sense of belonging in the everyday.

Such socially engaged work has come under intense scrutiny, and its very aims 
described as utopian. Claire Bishop notes that “paticipation strives to collapse the 
distinction between performer and audience, professional and amateur, production 
and reception” in a way inconsistent with the real. It is something of an irony that 
Nicholas Bourriaud, whose Relational Aesthetics normalises the tools of participatory 
art practice, takes on the re-branding our recent present as Altermodern. With 
Altermodern, art has caught up with Facebook, and artists have become nomads, 
hyper- and meta connected with and acting on a plurality of constituencies, markets, 
agencies and stages.

It should be no surprise therefore that the vocabulary of the individual and 
the communal has reached a point of crisis, and that terms such as belonging, 
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membership, participation, inclusion, engagement and incorporation have all found 
their way into casual parlance without necessarily answering to singular definitions. 
This lexical difficulty of taking part is a central interest for both Javier Rodriguez and 
the artistic duo of Karen Mirza and Brad Butler.

Javier Rordiguez was born in Venezuela in 1975, and in the last fifteen years 
has lived in Caracas and in London. From this dual perspective, he has been able 
to find unsettling parallels between the disparate social and political systems. While 
the UK was for over a decade dominated by New Labour dialectics, Venezuela saw 
Hugo Chávez come into power with the Bolivarian revolution. Britain entered the 21st 
century with dreamy aspirations like Rodriguez’ native country.

The lasting grip of such commonly-contested ideals is counter-intuitive at a time 
when social media make it possible for information and opinion to travel freely and 
instantly. Through a practice that spans collage, text, installation and video, Rodriguez 
has compared the mechanism which keep the UK’s and Venezuela’s neo-liberal 
aspirations in their stead, and has found that the forces at play are not as dissimilar 
as one may expect.

The artist’s practice stems from a deep study of media channels, in particular 
of newspaper publishing. From his early works with collage and books, Rodriguez 
has an intuitive understanding of mechanical reproduction. He has collected and 
collated books, pamphlets and posters reflecting the history of Latin America, and 
has contrasted them with the headlines of contemporary newspapers. The resulting 
works confound their sources. For example La Voz (The Voice), an installation of 
hundreds of posters on advertising hoardings in Quito in Ecuador, brings together 
images of World War II and mobile phone advertising, under a banner of a fictional 
news outlet.

The term ‘mixed-media’ aptly describes both the technical composition of the 
artist’s works and their thematic focus. Using newsprint, for example, Rodriguez brings 
together messages from a variety of sources, processing them with their own means 
of mechanical reproduction. The resulting works both appropriate and generate 
content. In 2010, Rodriguez created Último Mundo Universal, a guerrilla mash-up of 
Venezuela’s three largest tabloid newspapers, from which this project takes its title. 
The publication borrowed images, headlines and articles from the original national 
titles, and mixed them with surreal graphic imagery, texts borrowed from Slavoj Žižek, 
faux-advertising for spiritual media phone lines, death notices, and images of war and 
conflict from a variety of contexts. The publication was distributed, on a single day, 
through street vendors in Caracas, who gave away copies of Rodriguez’ newspaper 
with copies of the tabloid purchased by the public, causing widespread confusion.

Rodriguez manipulates media messages - through a subversion of the sombre 
tone of political slogan, through placing serious real-life situations in overtly banal 
contexts, and by fabricating stories with the authority of a newspaper editor – in 
direct response to media’s own manipulation of reality.

In the UK, Rodriguez has instigated similar projects, and the new publication 
work launched with the exhibition They don’t know why, but they keep doing it has 
ambitions of similar scale. The content of the publication is not settled at the time of 
writing, but the recent scandals relating to phone hacking and the resulting closure of 
The News of the World, Britain’s best-selling newspaper, open up an array of issues.

When producing his newspaper works, Rodriguez learned about the amount of 
waste generated by the lithographic printing process. For every thousand copies 
of a newspaper, a few are damaged or printed incorrectly, and many hundreds are 
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at the end of a run are scrapped. Printing houses re-use such waste by printing 
multiple pages on top of each other in tests, and in cleaning procedures. This way, 
today’s news is an increment of yesterday’s rejected headlines, and pages eventually 
become saturated with type, images and ink. This discovery has prompted Rodriguez 
to develop a non-verbal vocabulary which mirrors that of his publications. Panels of 
rich magentas and cyans, or pallets filled with stacks of overprinted graphic novels 
are at once product, archive and waste. Through the very means of mechanical 
reproduction, the newspaper comments upon itself, amplifying its headline out of 
recognition until it becomes aesthetic noise.

This kind of engagement – visible in both Rodriguez’s text and colour-field works 
- is described by Peter Sloterdijk in his 1983 Critique of Cynical Reason as kynicism: 
a plebeian, popular rejection of mass culture by means of irony and sarcasm. Slavoj 
Žižek later points out that the ruling powers’ response to such cynical subversion is 
that of classical cynicism: through even more solemn use of moralising rhetoric, and 
the veneration of the very institutions which the common action sought to destroy.

Rodriguez’s production reveals a paradox of kynical subversion. While Último 
Mundo Universal is a critique of Venezuelan media’s romance with the ruling powers, it 
is also an ideal participatory, user-generated ‘media 2.0’ product, in which the reader 
and writer are the same. The reader-writer is implicitly charged with the responsibility 
for commenting on - but is also disaffected by - the reality which surrounds him.

The position of the reader-writer as a participant of this reality is called into 
question: Rodriguez (and his viewer) is at the same time a member and consumer of 
the culture he critiques - absorbing the headlines, the telenovelas, and the political 
propaganda - but also its opponent – exposing the very same as absurd and damaging. 
In his work, Rodriguez accepts, rejects and creates the same elements of reality.

For Rodriguez, this position is one of necessity. Faced with the deep and 
widespread problems of Venezuela, and individual has little chance of opting out of 
the political system – a voice outside is a voice not heard. A transition from participant 
to member of the status quo is perhaps the most productive option.

Karen Mirza and Brad Butler’s body of work The Museum of Non-Participation 
addresses questions of belonging and alignment in a direct way. The work came to 
life when Mirza and Butler witnessed – from a window of a controversial exhibition 
in a newly-opened National Art Gallery in Islamabad - the Lawyers protest and state 
violence in 2007. This experience, as well as witnessing other moments of change 
and protest, has led them to consider their position on either side of this gallery 
window, and to expand such spaces of contestation as generative.

Since 2007, the Museum has manifested itself in Pakistan, Switzerland, Egypt, 
Turkey, Germany and the UK, through the network of art institutions and independently, 
and using video, photography, performance, text and action. In Karachi, Mirza 
and Butler staged performances in streets and markets, and using tape drawings, 
banners and signs hand-painted onto city walls, sited the Museum in contexts where 
a traditional art institution has no place. In London, for a month in 2009, and in 
co-operation with Artangel, the Museum assumed a home behind a barber shop in 
Bethnal Green Road in East London, hosting Urdu language classes, talks, debates 
and events, inviting the local and art communities alike.

The tile of The Museum of Non-Participation reflects on its own structure and 
function. The Greek mouseion is a museum without walls. In Urdu, linguistically the 
project's birthplace, there is no original word for ‘museum’. Instead, a composite 
word used in substitution translates back into English as ‘house of the unexpected’. 
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In this sense, the Museum makes an attempt to seed an anti-apparatus, to allow for 
a framework which acts against the prevailing system of powers and relations. In 
marking the presence of an institution, Mirza and Butler’s may ask about our position 
inside or out, but by only drawing walls with temporary tape and fabric banners, they 
open up attitudes to issues reaching far beyond institutional critique.

Like Rodriguez, Mirza and Butler have occupied newspapers as medium and 
used them as source. On the occasion of their 2010 exhibition The Daily Battle at 
Vivid in Birmingham, Mirza and Bulter negotiated a temporary, autonomous space 
for a series of writers and thinkers on the pages of the Daily Jang, Britain’s only 
bilingual Urdu-English daily, from which the exhibition took its title. In London, they 
created a special edition of the same tile, and in Karachi, they disseminated their 
publication by offering newspaper sheets to market vendors to use as wrapping for 
food and produce. In parallel, Disturbances Pre-Planned (2009) surveys the language 
of the newspaper articles relating to debates the artists and the Museum have direct 
relationships with. A lithographic print creates a taxonomy of headlines, including 
‘The prime minister’s confusion’, ‘Time to take charge’ or ‘Include me out!’. 

In a traditional sense, the function of a museum is to collect, display, and interpret. 
The Museum of Non-Participation takes on these roles also, but it operates in real-life 
environments. Its collection of images, accounts, debates and gestures reflects the 
potential of the collective gestures, particularly those made by those marginalised 
and non-aligned, and non-participating, and the context in which they are made. 
This potential is contained in physical and non-physical images, objects, words and 
messages, and the Museum, lacking a physical structure, sites itself amongst the 
issues it collects and displays as a constituent agent.

At Work shown in They don’t know why, refers to the recent exhibition of the same 
title at the Whitechapel Gallery, consisting of works from the UK Government Art 
Collection, selected by government figures and, controversially, the prime minister’s 
wife. The display has met with criticism and was seen by some as inappropriate in times 
of austerity brought about by cuts in UK government spending, and the exhibition’s 
title as insensitive. Groups of protesters from leftist art communities have accused 
politicians of using art to whitewash their tarnished reputations. For Mirza and 
Butler, the contested exhibition highlighted the issues of museum collecting, and the 
inherent transfers of power taking place as artworks are acquired, owned, displayed 
and written about. Commenting on At Work, the artists reflect on the notion of being 
collected (or incorporated into a collection), considering the place of an individual in 
a social group in parallel to the place of an artwork in an art collecting. 

Considering the consequences of action and the consequences of inaction, 
the artists draw a parallel between the two. The Museum’s own agency lies in its 
ability to re-claim the meanings of terms used to describe and formalise our reality. 
Understanding that non-participation is a condition of participation, the resultant 
compound word-definition internalises the problematic of the social turn, keeping 
constantly aware of its own strengths and potential. In an institutional sense, the 
museum is a generous and open structure, accepting freely any intuitional critique 
its public may serve. 

An asset to both Rodriguez and Mirza and Butler are the perspectives offered to 
them in their international orientations. For Rodriguez, the study of contrasts between 
Venezuela and the UK activates a productive relationship, and for Mirza and Butler 
the catalyst is in the ability to draw links from a variety of contexts ranging from East 
London to Cairo. The key is that contexts are already inter-present: London already 



100

contains Cairo, and Caracas already contains London. It is not ‘here and there’, but 
rather ‘here and elsewhere’.

With Mirza’s and Butler’s non-participation representing in fact the collective 
agency of the non-aligned, the issue of taking part is as central and complex to the 
pair’s practice as it is for Rodriguez. The artists are at once producers and audiences, 
but not in the sense proposed by relational aesthetics. Rather, they hold deep a sense 
of investment in a number of contexts, in which they are act as agents. Actively 
creating realities and discourses, they partake in their successes and failures. For 
the artist and their audiences, not taking part is not an option.
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Kiedy w 1962 roku w książce Galaktyka Gutenberga Marshall McLuhan użył po raz 
pierwszy terminu „globalna wioska”, nie wyobrażał sobie nawet, jak szybko rzeczywistość 
przerośnie model, który zaproponował. Dla pokoleń powojennych popularyzacja telewizji 
i podróży lotniczych w nieznany wczesniej sposób sprawiła, że odległe krajobrazy 
i rzeczywistości przeniesione zostały w obręb doświadczenia osobistego. W następnych 
dekadach rozwinęło się coś, co można określić jako paradoksalną mieszankę iluzorycznej 

„bliskości” – poczucie bycia niedaleko odległych kwestii i ludzi zapośredniczone przez 
serwisy informacyjne - i równie iluzoryczne poczucie zaangażowania w sprawy całej 
ludzkości. Pod koniec dwudziestego wieku obywatel odczuwał osobiste współczucie 
dla ofiar głodu i podejmował osobiste działania poprzez popieranie interwencji ONZ 
w konflikty polityczne. Bardzo szybko „globalna wioska” stała się „globalnym teatrem”. 

Wraz z tą ekspansją – i jednocześnie kontrolowanym kurczeniem się – w granicach 
świata zrozumiałego dla jednostki należało prze-wartościować kategorie przynależności, 
partycypacji i uczestnictwa. Powstała nowa kategoria obywatela–widza. 

Kolejna komplikacja rodzi się wraz z powstaniem na początku dwudziestego 
pierwszego wieku wirtualnych sieci społecznych, szczególnie Facebooka. Miejskie 
style życia stały się coraz bardziej złożone. Podobnie wzrosła nasza potrzeba nowego 
medium zapewniającego bliskość wobec rzeczy jak i ludzi. Odległość przestaje więc grać 
rolę sprawiając, że wybieramy życie bardziej zglobalizowane. Media społecznościowe 
wyeliminowały zupełnie kwestię dystansu, wprowadzając znak równości między tym, co 
tutaj a to, co tam. 

Kategorie przynależności i włączenia są ponownie naruszone. Społeczności i grupy 
społeczne można tworzyć wirtualnie podobnie jak w świecie rzeczywistym, a przestrzeń 
wirtualna oferuje uwodzicielsko egalitarystyczne pole gry. Zmienia się nawet terminologia 
dotycząca uczestnictwa: można dołączyć do społeczności, ale także dopisać się, by być 
jej członkiem, uczestniczyć, subskrybować, śledzić, albo po prostu lubić to. 

Instytucjonalne praktyki artystyczne ostatnich kilku dekad także postawiły na 
partycypację. W Europie Zachodniej oczekiwano od formalnych praktyk artystycznych, 
by angażowały publiczność w nieznany wcześniej sposób wytwarzając rozwiązania dla 
całej masy problemów dotyczących społeczności. Na praktykę artystyczną nałożono nową 
odpowiedzialność: włączyć jednostki w (rzeczywistą) sferę sztuki, aby stworzyć poczucie 
przynależności w życiu codziennym. 

Takie społecznie zaangażowane prace stały się przedmiotem dogłębnej analizy, 
a same ich cele określono jako utopijne. Claire Bishop pisze, że „partycypacja usiłuje 
znieść podział na wykonawcę i widzów, profesjonalistów i amatorów, wytwarzanie 
i odbiór”, który w pewnym sensie jest niezgodny z rzeczywistością. Jest to w jakimś 
sensie ironiczne, że Nicholas Bourriaud, którego Estetyka relacyjna normalizuje narzędzia 
partycypacyjnej praktyki artystycznej, kreując nowy brand naszej niedawnej teraźniejszości 

– Alter-nowoczesność (Altermodern). Wraz z Alter–nowoczesnością sztuka doścignęła 
Facebooka, a artyści stali się nomadami, wyczulonymi na pluralizm dzielnic, rynków, 
działalności i etapów, z którymi łączą ich hiper–i meta–relacje. 
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Nie powinno zatem dziwić, że terminologia opisująca jednostkę i społeczność 
osiągnęła moment kryzysu i że pojęcia takie jak przynależność, członkowstwo, partycypacja, 
udział, zaangażowanie i inkorporacja stały się częścią mowy potocznej niekoniecznie 
mając u podstawy jednoznaczną definicję. Ta leksykalna problematyczność brania udziału 
jest tym, co interesuje zarówno Javiera Rodrigueza, jak i duet artystyczny tworzony przez 
Karen Mirzę i Brada Butlera. 

Javier Rodriguez urodził się w Wenezueli w 1975 roku i przez ostatnie piętnaście lat 
mieszkał w Caracas i w Londynie. Dzięki tej podwójnej perspektywie był w stanie znaleźć 
intrygujące podobieństwa pomiędzy różnymi systemami społecznymi i politycznymi. 
Podczas gdy Wielka Brytania przez ponad dekadę zdominowana była przez dialektykę 
Nowej Partii Pracy, w Wenezueli rewolucja boliwariańska wyniosła do władzy Hugo 
Cháveza. Wielka Brytania weszła w XXI wiek z marzycielskimi aspiracjami, podobnie jak 
ojczyzna Rodrigueza. 

W erze gdy media społecznościowe umożliwiają wolny i natychmiastowy przepływ 
informacji i opinii, trwały efekt takich powszechnie kontestowanych ideałów wydaje 
się niemożliwy. W swej praktyce artystycznej łączącej kolaż, tekst, instalację i wideo, 
Rodriguez porównał mechanizmy, które podtrzymują neoliberalne aspiracje Wielkiej 
Brytanii i Wenezueli i odkrył, że siły, które za nimi stoją, nie są wcale tak różne, jak mogłoby 
się wydawać. 

Praktyka artysty bazuje na dogłębnej analizie kanałów medialnych, szczególnie 
publikacji prasowych. Już od czasu wczesnych prac uwzględniających kolaż i książki da 
się zauważyć u Rodrigueza intuicyjne zrozumienie reprodukcji mechanicznej. Zbiera on 
i kolacjonuje książki, pamflety i plakaty ukazujące historię Ameryki Łacińskiej i zestawia 
je z nagłówkami współczesnych gazet. Powstałe prace nie zdradzają swoich źródeł. Na 
przykład La Voz (Głos), instalacja złożona z setek plakatów umieszczonych na billboardach 
reklamowych w Quito w Ekwadorze łączy ze sobą obrazy z drugiej wojny światowej 
z reklamami telefonów komórkowych pod jednym nagłówkiem fikcyjnej publikacji 
prasowej. 

Termin „ Mied media” trafnie ujmuje zarówno techniczną strukturę prac artysty, jak i ich 
zakres tematyczny. Używając na przykład papieru gazetowego Rodriguez łączy wiadomości 
pochodzące z różnych źródeł, przetwarzając je ich własnymi środkami mechanicznej 
reprodukcji. Powstałe w ten sposób prace zarówno zawłaszczają jak i generują treść. 
W 2010 roku Rodriguez stworzył Último Mundo Universal, partyzancką mieszankę trzech 
największych gazet brukowych Wenezueli, od których pochodzi tytuł projektu. Publikacja 
wykorzystała zdjęcia, nagłówki i artykuły oryginalnych ogólnokrajowych gazet i pomieszała 
je z surrealistycznymi grafikami, fragmentami tekstów Slavoja Žižka, sfingowanymi 
reklamami wróżenia przez telefon, nekrologami oraz obrazami wojny i konfliktów zbrojnych 
zaczerpniętych z różnych kontekstów. Przez jeden dzień publikację rozpowszechniano 
w Caracas za pośrednictwem ulicznych sprzedawców, którzy rozdawali egzemplarze 
gazety Rodrigueza wraz z gazetami kupionymi przez przechodniów, wprowadzając tym 
powszechny zamęt. 

Rodriguez manipuluje przekazem medialnym – poprzez subwersywne użycie 
złowieszczego tonu sloganów politycznych, poprzez umieszczenie poważnych, z życia 
wziętych wydarzeń w jawnie banalnych kontekstach i poprzez fabrykowanie historii 
używając autorytetu redaktora prasowego – co jest bezpośrednią odpowiedzią na to, jak 
media manipulują rzeczywistością. 

W Wielkiej Brytanii Rodriguez rozpoczął podobne projekty, a nowa praca-publikacja 
towarzysząca wystawie They don’t know why, but they keep doing it ma w zamierzeniu być 
pracą o podobnie dużej skali. Treść publikacji nie jest ustalona w momencie pisania, ale 
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ostatnie skandale związane z podsłuchami telefonów komórkowych, które spowodowały 
zamknięcie The News of the Word (najlepiej sprzedającej się brytyjskiej gazety) sugeruję 
szerokie spektrum ważkich problemów. 

Tworząc prace–publikacje prasowe, Rodriguez dowiedział się o wielkiej ilości śmieci 
powstających w wyniku procesu druku litograficznego. Na każde tysiąc egzemplarzy 
gazety kilka jest zniszczonych lub wydrukowanych niepoprawnie, a kilkaset ostatecznie 
idzie na makulaturę. Drukarnie zużywają je ponownie drukując kilka stron na sobie, kiedy 
testują druk, a także w procesie czyszczenia. W ten sposób dzisiejsze wiadomości są 
przyrostem wczoraj odrzuconych nagłówków, a strony ostatecznie nasiąkają drukiem, 
obrazami i farbą. Odkrycie to skłoniło Rodrigueza do stworzenia pozajęzykowego słownika, 
który odzwierciedla ten zawarty w jego publikacjach. Panele pokryte farbą w kolorze fuksji 
lub cyjanu oraz palety wypełnione stertami nadrukowanych na sobie powieści graficznych 
stanowią jednocześnie produkt, archiwum i śmieci. Przy użyciu środków mechanicznej 
reprodukcji gazeta sama komentuje siebie, powiększając swój nagłówek, aż staje się 
nierozpoznawalnym estetycznym szumem. 

Taki rodzaj zaangażowania – widoczny zarówno w tekstach, jak i pracach z polami 
koloru – opisany został w 1983 roku przez Petera Sloterdijka w książce Krytyka cynicznego 
rozumu jako kynizm: plebejskie, popularne odrzucenie kultury masowej za pomocą ironii 
i sarkazmu. Slavoj Žižek zauważył później, że odpowiedzią władzy na taką cyniczną 
subwersję jest użycie klasycznego cynizmu: poprzez jeszcze bardziej poważne użycie 
moralizującej retoryki i oddawanie czci właśnie tym instytucjom, które wspólnym wysiłkiem 
starano się zniszczyć. 

Prace Rodrigueza ukazują paradoks kynicznej subwersji. Podczas gdy Último Mundo 
Universal stanowi krytykę romansu wenezuelskich mediów z władzą, jest to także idealna 
partycypacyjna, tworzona przez użytkownika, praca typu „media 2.0”, w której czytający 
i piszący są jedną osobą. Czytelnik-pisarz jest niejawnie obarczony odpowiedzialnością za 
stworzenie komentarza na temat – będąc jednocześnie zrażony wobec – rzeczywistości, 
która go otacza. 

Pozycja czytelnika-pisarza jako uczestnika tej rzeczywistości jest zakwestionowana: 
Rodriguez (i jego widz) jest jednocześnie uczestnikiem i konsumentem kultury, którą 
krytykuje – absorbuje nagłówki, telenowele, propagandę polityczną – ale także jej 
przeciwnikiem ukazującym te same elementy jako absurdalne i szkodliwe. W swych 
pracach Rodriguez akceptuje, odrzuca i tworzy te same elementy rzeczywistości. 

Dla Rodrigueza taka pozycja jest koniecznością. W obliczu głębokich i niemal 
wszechobecnych problemów Wenezueli jednostka ma małą szansę na to, by uniezależnić 
się od systemu politycznego – głos obcy jest głosem niesłyszanym. Przejście od uczestnika 
do członka status quo jest być może najbardziej produktywną opcją. 

Zespół prac Karen Mirzy i Brada Butlera pod tytułem The Museum of Non-
Participation (Muzeum nie brania udziału) omawia wprost kwestie przynależności 
i sojuszu. Praca ta powstała, kiedy Mirza i Butler byli świadkami – z okna kontrowersyjnej 
wystawy w nowo otwartej Narodowej Galerii Sztuki w Islamabadzie – protestu prawników 
i przemocy oficjalnej władzy w 2007 roku. Doświadczenie to, a także inne momenty, kiedy 
byli świadkami momentów zmiany i protestu, kazała im rozważyć ich pozycję po każdej ze 
stron owego galeryjnego okna i rozszerzyć takie przestrzenie kontestacji jako przestrzenie 
twórcze. 

Od 2007 roku Museum zaistniało w Pakistanie, Szwajcarii, Egipcie, Turcji, Niemczech 
i Wielkiej Brytanii poprzez sieć instytucji artystycznych i niezależnie za pomocą wideo, 
fotografii, performansów, tekstu i akcji artystycznych. W Karaczi Mirza i Butler wykonali 
performanse na ulicach oraz rynkach, i używając szkiców maszynowych, banerów i znaków 
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ręcznie namalowanych na murach miast, umieścili Museum tam, gdzie tradycyjne instytucje 
sztuki nie mają wstępu. W Londynie, przez jeden miesiąc w 2009 roku, we współpracy 
z Artangel, Museum umieszczono na zapleczu zakładu fryzjerskiego na Bethnal Green 
Road we wschodnim Londynie, gdzie odbywały się zajęcia nauki języka urdu, wykłady, 
debaty i inne wydarzenia, w których uczestniczyły lokalne i artystyczne społeczności. 

Tytuł The Museum of Non–Participation stanowi refleksję nad strukturą i funkcją 
muzeum. Grecki mouseion jest muzeum bez ścian. W urdu, który to język stanowi 
lingwistyczną ojczyznę projektu, nie istnieje oryginalne słowo oznaczające „muzeum”. 
Zamiast niego istnieje związek frazeologiczny, który przetłumaczyć można jako „dom tego, 
co niespodziewane”. W tym sensie Museum jest próbą wprowadzenia anty–aparatu, aby 
stworzyć ramy działające przeciwko istniejącemu systemowi władzy i relacji. Zaznaczając 
obecność instytucji Mirza i Butler pytać mogą o naszą pozycję wewnątrz i na zewnątrz, ale 
poprzez pokrycie ścian tymczasową taśmą i banerami, wymagają określenia stosunku do 
kwestii wykraczających daleko poza krytykę instytucjonalną.  

Podobnie jak Rodriguez, Mirza i Butler korzystają z gazet jako medium i używają ich 
jako źródła. Dla celów wystawy The Daily Battle w Vivid w Birmingham w 2010 roku Mirzy 
i Butlerowi zorganizowal tymczasową autonomiczną przestrzeń poświęconą pisarzom 
i myślicielom na łamach Daily Jang, jedynego dwujęzycznego dziennika brytyjskiego 
wydawanego w urdu i po angielsku, od którego wystawa zaczerpnęła tytuł. W Londynie 
stworzyli specjalne wydanie tej samej gazety, a w Karaczi rozpowszechniali publikację 
rozdając egzemplarze sprzedawcom ulicznym, by używali ich jako opakowania na jedzenie 
i inne produkty. W podobny sposób Disturbances Pre–Planned (2009) analizuje język 
artykułów prasowych dotyczących debat, z którymi bezpośredni związek mają artyści 
i Museum. Litograficzny druk tworzy taksonomię nagłówków, między innymi „Niepewność 
premiera”, „Czas przejąć władzę” czy „Włączcie mnie z tego!”. 

W tradycyjnym sensie funkcją muzeum jest zbierać, wystawiać i interpretować. The 
Museum of Non–Participation także spełnia te role, ale działa w środowisku praktycznego 
życia. Jego zbiór obrazów, relacji, debat i gestów odzwierciedla potencjał działań 
kolektywnych, szczególnie tych, za którymi stoją grupy zmarginalizowane i nie–zrzeszone, 
nie–uczestniczące, a także konteksty, w których te działania mają miejsce. Potencjał ten 
zawarty jest w fizycznych i nie–fizycznych obrazach, obiektach, słowach i przekazach, 
a nieposiadające struktury fizycznej Museum umieszcza się pomiędzy problemami, które 
kolekcjonuje i wystawia jako czynnik składowy. 

At Work pokazywane na wystawie They don’t know why odnosi się do ostatniej 
wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła się w Whitechapel Gallery. Składała się ona 
z prac z Kolekcji Sztuki Rządu Zjednoczonego Królestwa wybranych przez członków rządu 
i, co kontrowersyjne, żonę premiera. Wystawa spotkała się z krytyką i była postrzegana 
przez niektórych jako niestosowna w czasach niedostatku spowodowanego cięciami 
w wydatkach rządowych, a tytuł wystawy uznano za niewrażliwy. Grupy protestujących 
lewicowych społeczności artystów oskarżały polityków o wykorzystywanie sztuki w celu 
oczyszczenia swej skalanej reputacji. Dla Mirzy i Butlera krytykowana wystawa naświetliła 
kwestie kolekcji muzealnych i transferu władzy obecnego zawsze w procesie zakupu, 
posiadania, wystawiania i pisania o dziełach sztuki. Odniesienie się do wystawy At Work 
pozwoliło artystom zastanowić się nad samym pojęciem bycia kolekcjonowanym (czy 
włączonym do kolekcji) i rozważyć jednocześnie miejsce jednostki w grupie społecznej 
jako stanowiące odpowiednik miejsca dzieła sztuki w kolekcjonowaniu. 

Rozważenie konsekwencji działania i konsekwencji braku działania, pozwoliło 
artystom zauważyć podobieństwo między tymi dwoma postawami. Działanie Museum 
polega na możliwości od-zyskania znaczenia terminów użytych do opisania i formalizowania 
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naszej rzeczywistości. Kiedy zrozumiemy, że nie-branie-udziału jest warunkiem brania-
udziału, stwierdzimy, że wynikająca definicja – związek frazeologiczny – zawiera w sobie 
problematykę zwrotu społecznego, zachowując świadomość swej siły i potencjału. 
W sensie instytucjonalnym, Muzeum jest hojną i otwartą strukturą, przyjmującą dowolną 
krytykę instytucjonalną, którą jej publiczność może wystosować. 

Siła zarówno Rodrigueza, jak i Mirzy i Butlera wynika z perspektyw, jakie oferuje im ich 
międzynarodowe zorientowanie. Dla Rodrigueza analiza kontrastów pomiędzy Wenezuelą 
i Wielką Brytanią uaktywnia produktywną relację, natomiast dla Mirzy i Butlera siłą 
napędową jest umiejętność dostrzegania znaczących więzów między różnymi kontekstami 
od wschodniego Londynu po Kair. Kluczową sprawą jest to, że konteksty są już obecne 
wewnątrz: Londyn już zawiera w sobie Kair, a Caracas już zawiera Londyn. Już nie chodzi 
o „tu i tam”, ale raczej o „tu i gdzie indziej”. 

Nie-branie-udziału, które proponują Mirza i Butler, reprezentuje tak naprawdę 
kolektywne działanie niezrzeszonych. W ich praktyce artystycznej kwestia partycypacji 
jest tak samo kluczowa i tak samo złożona jak ma to miejsce w pracach Rodrigueza. 
Artyści są jednocześnie twórcami i odbiorcami, ale nie w tym sensie, który sugeruje 
estetyka relacyjna. Raczej jest u nich poczucie silnego związku i nakładu w wiele różnych 
kontekstów, w których działają jako czynniki. Tworząc aktywnie rzeczywistości i dyskursy, 
biorą udział w swych sukcesach i porażkach. Dla artystów i ich publiczności nie branie 
udziału nie wchodzi w grę.
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the orgaNizers.
orgaNizatorzy: 
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Zmiana Organizacji Ruchu (ZOR, roughly translated as ‘New Road Layout Ahead’) 
is not a gallery, institution or space. The organisation’s shape depends on a group 
of artists, critics, curators and individuals of various professions who independently 
contribute to its activities. ZOR was founded by Alicja Łukasiak and Grzegorz Drozd, 
both of whom are active as artists; the organisation attempts to directly influence the 
potentiality of its own environment, and to create active spaces and climates fertile 
for multi-layered artistic developments.

Zmiana Organizacji Ruchu nie jest galerią, instytucją, nie jest także tylko przestrzenią. Jej 
kształt i forma uzależniona jest od grupy artystów, krytyków, kuratorów i ludzi wszelkich 
profesji z nieprzymuszonej woli sztuce sprzyjających, którzy uczestnicząc w aktywności 
ZOR, dokonują zmian. Założycielami ZOR są dwie osoby: A. Łukasiak i G. Drozd. Biorąc 
pod uwagę, że zarówno Ona, jak i On są twórcami, można powiedzieć, że otwierając się 
na zbiorową aktywność, chcą wpływać bezpośrednio na potencjał środowiska, w którym 
się pojawiają. Jest to więc próba tworzenia przestrzeni aktywnej, obszaru sprzyjającego 
uprawianiu sztuki na każdej płaszczyźnie.

Founded by Marta Kolakowska, LETO Gallery was offi cially laun ched in June 2007. 
In over four years, the gal lery has played host to over 30 group and solo exhi bi tions. 
The rich and inter na tio nal pro gramme of the gallery’s acti vity sur pas ses the con fi nes 
of media and trends, set ting itself on the boun dary between modern art and music. 
Through a pro gramme dra wing exten si vely on the various fields of art and the com plex 
cura to rial contemporary it pro vi des to its artists, the LETO effec ti vely show ca ses cut-
ting edge phe no mena of contemporary art. In May 2011, LETO moved to Mińska St.

Założona przez Martę Kołakowską galeria LETO miała swą inaugurację w czerwcu 2007 
roku. Przez 4 lata w galerii odbyło się ponad 30 wystaw zbiorowych i indywidualnych. 
Bogaty i międzynarodowy program działalności galerii wykracza poza ramy mediów 
i nurtów, plasując się na granicy sztuki współczesnej i muzyki. Poprzez czerpiący z różnych 
dziedzin sztuki program oraz kompleksową opiekę kuratorską galeria LETO skutecznie 
promuje najciekawsze zjawiska sztuki współczesnej, ugruntowując ich miejsce na 
międzynarodowej scenie artystycznej. W maju 2011 galeria LETO przeniosła siedzibę na 
ulicę Mińską (Warszawa–Grochów).
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waterside contemporary was founded London in 2008 by Pierre d’Alancaisez and 
since 2011 is co-directed with Olga Ovenden. The gallery is committed to developing 
an ambitious and vibrant multidisciplinary and cross-generational programme. 
Representing a portfolio of UK and international artists, the gallery brings institutional-
quality exhibitions to London art audiences and market and supports the artists 
through curatorial projects and international art fairs. An international commitment 
allows the gallery to foreground current and historical overseas debates in a London 
context.

waterside contemporary to londyńska galeria sztuki współczesnej założona przez 
Pierre’a d’Alanceisez w 2008 roku. W roku 2011 galeria zmieniła swoją lokalizację, 
rozpoczynając współpracę z Olgą Ovenden. Galeria prowadzi ambitny i multidyscyplinarny 
program, angażując twórców różnych generacji. Reprezentując na brytyjskim gruncie 
międzynarodowe grono artystów, waterside contemporary realizuje projekty kuratorskie, 
jak i uczestniczy w targach sztuki. Działalność na szczeblu ogólnoświatowym umożliwia 
galerii wprowadzanie wielokulturowych narracji artystycznych w kontekst Londynu.

Blanca Soto Gallery was founded in December 2000 in Madrid. Since its beginnings, 
a direct, intense and rewarding relationship with artists has created a partnership 
enabling the realization of a variety of activities. The gallery works chiefly with Spanish 
and Latin-American artists, investigating a variety of media practices. The gallery has 
participated in international contemporary art fairs of prestigious events such as Art 
Cologne, Balêlatina in Basel, Scope Miami or DIVA Art Fair NY.

Galeria Blanca Soto została założona w 2000 roku w Madrycie. Galeria od 11 lat prowadzi 
bogatą działalność wystawienniczą, uczestnicząc w tak prestiżowych wydarzeniach świata 
sztuki jak: Balelatina w Bazylei, Art Cologne, Scope Miami czy też specjalistyczna DIVA 
Art Fair w Nowym Yorku. Galeria Blanca Soto współpracuje przede wszystkim z artystami 
hiszpańskimi i latynoamerykańskimi, stawiając na różnorodność zarówno technik 
artystycznych, jak i sfer które badają twórcy. Dzięki takiemu doborowi artystów galeria 
może poszerzyć pole dyskusji kulturowych o dyskurs latynoamerykański.
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