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I. Zarys problemu. Tradycyjna historia
sztuki a narracja wielkich centrów

Z punktu widzenia polskiego historyka
sztuki – b>da historyka sztuki z kacdego inne-
go kraju Europy Vrodkowej – bardzo pouczaj>-
cym doWwiadczeniem jes t  siCgniCc ie do
Encyklopedii Sztuki Vwiata (Encyk lopedia of
World Art), monumentalnego, piCtnastotomo-
wego kompendium wydawanego w Londynie
i Nowym Jorku, pocz>wszy od 1959 roku1 .
Chc>c dowiedzieć siC czegoW o sztuce nowo-
czesnej i zagl>daj>c  do hasła Modernism,
mocna poznać jego definicjC, zapoznać siC
z genez> zjawiska i zwi>zanymi z nim proble-
mami chronologicznymi, przeczytać wreszcie
o wprowadzonych w tym czasie do sztuki
innowacjach technologicznych i najwacniej-
szych cechach sty listycznych ówczesnego
malarstwa i rzeaby2. Jest to wiCc typowe ujCcie
problemowe, choć dla tych, których intereso-
wałby rys historyczny sztuki modernistycznej
pod tekstem podano równiec liczne odnoWniki:
Cubism and Futurism, Abstract Art, Surrealism
oraz European Modern Movements.

SiCgaj>c do ostatniego z wymienionych,
niemal trzydziestooWmiostronicowego has ła
nalecy przyjrzeć siC zwłaszcza jego struktu-
rze3. Materiał został podzielony na dwie czCWci,
z czego w I omówione s> właWnie najwacniej-
sze ruchy artystyczne schyłku XIX i I połowy

XX wieku, m.in.: impresjonizm i nabizm, ku-
bizm i futuryzm, fowizm, ekspresjonizm i kon-
struktywizm (który rozumie siC jednak wył>cz-
nie jako konstruktywizm rosyjski)4. II czCWć
stanowi znacznie krótszy dodatek ujCty nagłów-
kiem Contemporary trends, co oznacza zjawis-
ka zarysowane jeszcze przed II wojn> Wwiatow>
i cywe w chwili publikacji (tj. u schyłku lat 50.),
omówione tutaj z podziałem na poszczególne
paMstwa. KolejnoWć, w jakiej uszeregowano
kraje oraz iloWć poWwiCconego im miejsca, nie
wymagaj> komentarza. S> to: Francja (2 s.),
Anglia, Włochy (odpowiednio po 1,5 s.), Hisz-
pania, Niemcy, Austria, Luksemburg (1 s .),
nastCpnie Holandia, Belgia, cała Skandynawia,
Grecja, Turcja, Izrael; listC zamyka wreszcie
kilka innym paMstw pod zbiorczym terminem
„Europa Vrodkowa”, na 1,5 szpalty. W przeci-
wieMstwie do pozostałych czterech wł>czonych
tu krajów, Polsce i WCgrom poWwiCcono nie 1,
a 2 akapity5.

O polskiej sztuce napisano, ce ma ona
swoje korzenie w fowizmie, kubizmie i w rócnych
odmianach malarstwa abstrakcyjnego, a za wio-
d>cych jej przedstawicieli uznano niemal wył>-
cznie artystów, których twórczoWć dawała siC
wpisać w idiom sztuki zachodniej, tj. Władysła-
wa StrzemiMskiego i Tadeusza Kantora. Choć
wzmiankowano równiec tak trudnego w odbiorze
malarza, jak Jerzy Nowosielski, to jednak błCd-
nie okreWlono go mianem taszysty6.

1 Encyclopedia of World Art [dalej: EWA], 15 t, New  York Toronto London 1959-1968.
2 Modernism, [w :] EWA, t. 10 , szp. 201-9.
3 European Modern Movements, [w :] EWA, t. 5, szp. 177-254.
4 Pełna lista zaw iera nastCpuj>ce hasła: Impressionism; Neoimpressionis; Symbolizm and Synthesism; The Nabis
and Art Nouveau; The Great Independents: Gaugin. Modigliani, van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cézanne; Fauvism,
Cubism, Futurism, Expressionism, Supremitism and Constructivism (Pevsner, Rodczenko), Vorticism, Purism,
Dada, Surrealism, De Stijl, Bauhaus, Fantastic Art [pod tym ogólnym hasłem umieszczono tw órczoWć O. Redona,
A. Böcklina, G. Moreau i H. Rousseau – P.S.].
5 Tamce, szp. 196-210.
6 Tamce, szp. 209.
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Wydaje siC, ce ze specyficznie polskiej
pozycji geograficznej, jak równiec dziCki odpo-
wiedniemu dystansowi czasowego staje siC
jasne, ic hasło to w swojej strukturze i treWci
jest nie tyle noWnikiem danej wiedzy z zakresu
historii sztuki, ile przede wszystkim klisz> utrwa-
lonego sposobu myWlenia o sztuce oraz Wwia-
dectwem jej jawnie wartoWciuj>cej segregacji;
przykładem postCpowania, które mocna okreW-
lić przez parC pojCć „Centrum – Peryferie”, w zgo-
dzie z którym o mniejszoWciach wspomina siC
jedynie kurtuazyjnie (co jest równoznaczne z ich
pominiCciem), jeWli zaW w ogóle – opisuje siC
je, korzystaj>c z jCzyka właWciwego dla cen-
trum7.

Jak przekonuje Irit Rogoff, zarówno w wy-
miarze społecznym, jak i artystycznym centra
potrzebuj> peryferii, podobnie jak kacda anty-
norma zawsze utwierdza normC, uwydatniaj>c
jeszcze jej znaczenie8. MniejszoWci kulturowe
bardzo długo odgrywały tego rodzaju słucebn>
rolC, jednak po upadku Muru BerliMskiego bar-
dzo szybko padło pytanie: kto siC boi peryfe-
riów9. Równie szybko mogła tec paWć odpo-
wieda: same centra. Po pierwsze dlatego,
ce kacda niezalecna refleksja nad marginesami
kultury europejskiej nieuchronnie prowadzi tec
do ponownego zrewidowania wiedzy o tym, co
lecy w jej centrum (jak zauwacył Andrzej Turow-
ski, mocna napisać historiC sztuki centrów bez
odwołaM do peryferii, ale nigdy odwrotnie10). Ba-
daj>c to, co wczeWniej pominiCto, nieuchronnie
bada siC tec sam Kanon; nie neguj>c sensu jego

istnienia, poddaje siC jednak w w>tpliwoWć jego
obiektywnoWć, przezroczystoWć i niewinnoWć.
Po drugie zaW – od kanonu wychodz>c, w toku
badania nie chodzi juc o jego iloWciowe powiCk-
szenie przez wł>czenie doM dzieł reprezentuj>-
cych mniejszoWci. Chodzi raczej o krytyczne
rozwacenie kondycji tradycyjnej historii sztuki,
która posługuje siC dawnymi narzCdziami i pos-
trzega sztukC tylko według zastanych porz>d-
ków. Poruszaj>c temat relacji miCdzy Centrum
a Peryferiami jednoczeWnie uwidacznia siC wiCc
napiCcie, jakie zachodzi miCdzy histori> sztuki
rozumian> jako dyscyplina tradycyjna, a tak>,
która – nie chc>c negować zapładniaj>cej roli
Paryca b>da Nowego Jorku – pragnie jednak
przeformułować swoje narzCdzia, tak by być
zdoln> w równie adekwatny sposób pisać tec
o tym, co dot>d pozostawało na marginesie.

Badaczk>, która poprzez krytyczn> ana-
lizC kanonu połocyła podwaliny pod tego rodzaju
historiC sz tuki jest wywodz>ca siC z pozycji
feministycznych Nanette Salomon. WyjWciowa
teza jej najwacniejszej pracy, artykułu Grzechy
zaniedbania. Kanon historii sztuki, mówi, ce owo
klasyczne zestawienie artystów Europy Zachod-
niej nie jest bynajmniej zadane z góry, lecz
zostało sformułowane w konkretnym momencie
historycznym i z okreWlonych pobudek ideologi-
cznych11. W jej ujCciu kanon jest przede wszyst-
kim wynikiem relacji miCdzy tymi, których wsku-
tek tych powodów wyeksponowano, a pozosta-
łymi (artystami i całymi narodami), których
Wwiadomie pominiCto.

7 Badacze w skazuj> tec na inne przykłady tego rodzaju w zorcow ych, a zniekształcaj>cych obraz historii sztuki
publikacji. Nanette Salomon pisze o Historii sztuki Horsta W. Jansona; Piotr Piotrow ski pow ołuje siC na głoWn>,
zbiorow > pracC Art Since 1900 i zaznacza, ce choć autorzy w dracaj> pew ne now e postaw y badaw cze (np. fe-
ministyczna historia sztuki), to jednak praw ie zupełnie pomijaj> w >tek Europy Vrodkow ej (notabene jedyny w spomniany
w  opracow aniu polski artysta to Władysław  StrzemiMski); Lorand Hegyi zauw aca znacz>ce pominiCcia w  publikacjach
Achille Bonito Olivy. Zob. H. W. Janson, Historia sztuki od czasów najdawniejszych po dzieM dzisiejszy, Warszaw a
1993; por. tence, The History of Art: A Survey of the Major Visual Arts from the Dawn of History to the Present Day,
New  York 1962. W licznych artykułach praca poddaw ana jest krytycznej analizie: E. Dickinson, Sexist Texst Boycotted,
„Women Artists New s”, nr 4 1979, s. 12; E. Tufts, Beyond Gardner, Gombrich, and Janson: Towards a Total History
of Art, „Arts Magazine”, nr 8 1981, s. 150-4; B. R. Collins, Book Review of H. W. Janson and E. H. Gombrich, „Art
Journal”, nr 1 1989, s. 90-5; H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B. Buchloh, Art since 1900, Modernism, Abtimodernism,
Postmodernism, London 2004; A. B. Oliva, Art Tribes, Rome 2002.
8 I. Rogoff, Subjects/places/spaces, w : tac, Terra Infirma - Geography’s Visual Culture, London New  York 2000, s. 19.
9 Wydaje siC, ce pierw szym, który otw arcie zadał to pytanie był A. Baudin, Qui a peure de la périphérie?, „Ligia”,
nr 5-6 1989; cytat za: P. Piotrow ski, Geografia a historia. Sztuka w Europie Vrodkowo-Wschodniej, [w :] tence,
Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Vrodkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, PoznaM 2005, s. 35.
10 A. Turow ski, Kilka refleksji na marginesie, [w :] tence, Awangardowe marginesy, Warszaw a 1997, s. 13.
11 N. Salomon, The Art Historical Canon: Sins of Omission, [w:] (En)gendering Knowledge, red. J. Hartman, E. Messer-
Davidow, Chicago 1991; przedruk [w :] D. Preziosi, The History of Art History: A Critical Anthology, Oxford 1998,
s. 344-55, 551-3; por. tac, Grzechy zaniedbiania. Kanon historii sztuki, tłum. P. Słodkow ski, „Mishellanea Pismo
Studentów  MISH UW”, nr 3 (7) 2008, s. 112-23.
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Pierwsz> tego rodzaju nowoczesn> kon-
strukcjC tworz> jej zdaniem bywoty Giorgio Va-
sariego12. Poprzez fakt nieustannego powiela-
nia ich struktury oraz sposobu pisania o sztuce,
z jednej strony, przyszłej historii sztuki dały
one pewne długo stosowane narzCdzia, m.in.
chronologiczne porz>dkowanie biografii według
pokoleM oraz wydawanie s>dów estetycznych
podkreWlaj>cych innowacyjnoWć i wzajemne
wpływy. Z drugiej jednak, na trwałe wprowadziły
hierarchiC i dominacjC konkretnej płc i, klasy
społecznej, narodowoWci i konwencji artystycz-
nych (jak  zauwaca Salomon,  podczas gdy
sztuka Michała Anioła była uznawana za wzor-
cow>, twórczoWć Tycjana przyjmowano tylko
z pewnymi zastrzeceniami)13.

Formułuj>c swój kanon artystów, Vasari
ustanowił jednoczeWnie mechanizmy i metody
jego podtrzymywania, a co wiCcej – uzalecnił
artystC od komentatora, a wiCc historyka sztu-
ki. Stało siC tak, poniewac w bywoty wpisane
jest przekonanie, ce „wszystko, co warto wie-
dzieć o dziele, moce być wyjaWnione jedynie
w Wwietle wiedzy o twórcy”14. Dzieło rozumiane
jest tu jako owoc cycia geniuszu, geniusz zaW
– choć sam niezrozumiały – moce być wydo-
byty, opisany i objaWniony przez historyka sztu-
ki, co daje mu potCcn> władzC, przede wszyst-
kim dlatego, ce opisu tego dokonuje według
wybranych uprzednio kryteriów. Mówi>c WciWle:

[…] podstawowa strategia Vasariego pole-
ga na ustanowieniu w>sko rozumianego
centrum  przez narz ucenie standardów
i norm. […] Funkcjonuj> one po to, by two-
rzyć hierarchiC „wtajemniczonych” i „wyklu-
czonych”. Klasyczny paradygmat definiuje
renesans I ta li i Wrodk owej  jako sztuk C
o wielkiej wartoWci i skutecznie marginali-
zuje wszystkie inne tradycje artystyczne.

Te – współczesne włoskiemu renesansowi
– bez wzglCdu na to, jak byłyby rozbiecne,
sz ufladkuje siC pod wspólnym  hasłem
„sztuka na północ od Alp”. Uzasadnieniem
dla omawiania tych złoconych i rócnorod-
nych tradycji jako jednego nurtu moce być
tylko to, ce rócnice, które dziel> je miCdzy
sob> uwaca siC za nieistotne, zaW to ich
osobl iwa odm iennoWć od klasycyzm u
Wrodkowej Italii jest tutaj kluczowa15.

Te same wnioski, wysuniCte na potrzeby
malarstwa XVI stulecia, mocna równiec sformu-
łować dla dwudziestowiecznych awangard,
które – gdy chodzi o Paryc, MoskwC i Nowy Jork
– omawia siC w sposób szczegółowy, buduj>c
przy tym konstrukcje wyznaczaj>ce logikC ich
rozwoju. Na sztukC Europy Vrodkowej patrzy siC
natomiast jako na twór w takim stopniu fragmen-
taryczny i niekonsekwentny,  ce ac jednolity
w swej odmiennoWci.

JeWli dla XVI stulecia Vasari, to dla XX
wieku najwacniejszymi ustawodawcami oraz
twórcami trwałych, a przez to przekonuj>cych
narracji sz tuk i byli wpływowi amerykaMscy
krytycy i kuratorzy: Clement Greenberg (1909-
1994) oraz Alfred H. Barr (1902-1981).

Greenberg, czołowy krytyk lat 40., 50.,
a czCWciowo takce 60., zwi>zany był z nurtem
okreWlanym jako ekspresjonizm abstrakcyjny
– i fakt ten w najwiCkszej mierze zadecydował
o kierunku, jaki obrał w toku swojej działalnoWci
teoretycznej16. Promuj>c takich artystów, jak
de Kooning, Hofmann i Pollock,  Greenberg
skonstruował spójny system rozwoju sztuki XX
wieku, którego ukrytym celem było wykazanie,
ce bogata tradycja awangard europejskich znaj-
duje swoj> kontynuacjC, a nawet ostateczne
rozwiniCcie właWnie w sztuce tzw. Szkoły Nowo-
jorskiej, a wiCc juc na Nowym Kontynencie.

12 Zob. G. Vasari, bywoty najsławniejszych malarzy, rzeabiarzy i architektów, przeł. K. Estreicher, Warszaw a 1985,
t. 1-8; zob. tec krytyczny komentarz do pism Vasariego: P. Rubin, What Men Saw: Vasari’s Life of Leonardo da Vinci
and The Image of the Renaissance Artist, „Art History”, nr 1 1990, s. 34.
13 N. Salomon, Grzechy zaniedbania…, s. 114.
14 Tamce.
15 Tamce, s. 116.
16 Zob. pisma zebrane krytyka: Clement Greenberg: A Critic’s Collection, red. B. Guenther, K. Wilkin, Portland 2001;
C. Greenberg, Homemade Es theti cs: Ob servations on Art and Tastepor, Oxf ord 1999; tence, Malarstwo
modernistyczne, [w :] tence, Obrona modernizmu, przeł. G. Dziamski, M. Vpik-Dziamska, Kraków  2006. Zob. tec
now sze opracow ania dotycz>ce krytyka: F. Rubenfeld, Clement Greenberg: A Life. Scribner 1997; C. Jones,
A. Eyesight Alone: Clement Greenberg’s Modernism and the Bureaucratization of the Senses, Chicago 2005;
A. G. Marquis, Art Czar: The Rise and Fall of Clement Greenberg, Boston 2006.
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Aby tego dowieWć, Greenberg stworzył
własn> definicjC modernizmu, a WciWlej: wska-
zał warunek sine qua non dla nowoczesnego
malarstwa. Istot> modernizmu by ła według
niego postawa samokrytyczna lub samoana-
lityczna, któr> winni przyj>ć przedstawiciele
poszczególnych dyscyplin artystycznych. Na-
turalnie, nie postulował on całkowitej negacji
danej dziedziny twórczoWci. Przeciwnie, ci>cył
ku krytyce, która ma pomóc we wzmocnieniu
i utrwaleniu jej naturalnych kompetencji; innymi
słowy: przez Wwiadome ograniczenia doprowa-
dzić j> do tych Wrodków formalnych, które s>
jej najwłaWciwsze17.

Jak argumentował, po odrzuceniu wszy-
stkiego, co było zapocyczone z innych me-
diów, Wrodkiem samookreWlenia siC malarstwa
pozostaje płaszczyzna oraz zasada respekto-
wania ramy, tj. pola, w obrCbie którego zawarty
jest obraz. Twierdził, ce za pomoc> tego klucza
mocna czytać malarstwo europejskie juc od
czasu Ingresa, który tworzył portrety „nalec>ce
do najbardziej płaskich, a namalowanych na
zachodzie przez wykształconego artys tC od
XIV wieku”18. Pierwszymi w pełni modernistycz-
nymi obrazami były dlaM płótna Maneta i impre-
sjonistów; Greenberg wskazywał m.in. na od-
rzucenie podmalunków, eksponowanie swobo-
dnych poci>gniCć pCdzla (tj. tego, co właWciwe
malarstwu) oraz akcentowanie płaskiej powie-
rzchni podłoca. Cezanne’a widział jako tego,
który deformuje przedmioty swoich martwych
natur, aby dostosować je do wymogów kompo-
zycji, tj. do konstrukcji obrazu w formie prosto-
k>ta.  KubiWci, co prawda, w pierwszej fazie
poszukiwaM zwrócili siC ku rzeabiarskoWci, jed-

nak w nastCpstwie ich rewolucji powstało „ma-
larstwo bardziej płaskie, nic wszystko w sztuce
zachodu od czasu Giotta”19.

Przykłady te dowodz>, ce Greenberg po-
strzegał rozwój sztuki na kształt jednolitej, line-
arnej narracji z kilkoma punktami szczytowymi
w okreWlonych momentach historycznych. Wo-
bec przyjCtego kryterium tej ewolucji, jasnym
jest, ce fak tycznie musiała ona zakoMczyć
swój bieg na twórczoWci Pollocka i Hofmanna –
jako tych, którzy oczyWcili malarstwo z wszel-
kich pozamalarskich Wrodków wyrazu.

Bardzo zblicon>, logiczn> konstrukcjC,
maj>c> pretensje do obiektywizmu, sformuło-
wał Alfred Barr, załocyciel i pierwszy dyrektor
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku.
Analogicznie do Greenberga jako punkt finalny
w rozwoju swojej wizji sztuki obrał on abstrak-
cjC (w jej geometrycznej i niegeometrycznej
odmianie) i wywiódł j> z wielkich izmów, które
rozwijały  s iC w najwacniejszych centrach
europejskich, tj. w Parycu i Moskwie. LogikC
swojego wywodu przedstawiał w formie wykre-
su z 1936 roku20 . Jego przebieg nie jest jednak
skomplikowany: Barr wierzył, ce od czasu im-
presjonistów malarze zaczCli stopniowo wyz-
walać siC spod panowania konwencji natura-
listycznej i zmierzać ku odchodz>cym od niej
uproszczeniom i rozbiecnym formom stylizacji;
za wacne ogniwa w drodze ku czystej abstra-
kcji uznał kubizm i rosyjski konstruktywizm z je-
dnej strony oraz fowizm i ekspresjonizm z dru-
giej (prowadz>ce odpowiednio do wariantów
geometrycznego i organicznego).

Zarówno model Greenberga, jak i wykres
Barra s> koncepcjami, które zakładaj> domina-

17 Słynna fraza Greenberga w  całoWci brzmi nastCpuj>co: The essence of modernism lies, as I see it, in the use of the
characteristic methods of a discipline to criticize the discipline itself – not in order to subvert it, but to entrench
it more firmly in its area of competence [Istota modernizmu tkw i, tak mi siC przynajmniej w ydaje, w  zastosow aniu
charakterystycznych dla danej dyscypliny metod do krytyki tej dyscypliny, ale nie po to, by j> zanegow ać, lecz po to,
by lepiej rozpoznać i umocnić obszar jej kompetencji – tłum. P. S.]. C. Greenberg, Modern Painting, [w :] Clement
Greenberg: The Collected Essays and Criticism, red. J. O’Brian, Chicago 1986. Por. C. Greenberg, Malarstwo
modernistyczne…, s. 47.
18 Tamce, s. 53.
19 Istotne etapy w  zbudow anej przez Greenberga koncepcji rozw oju sztuki znacz> kolejno: malarze holenderscy XVII
stulecia, David i neguj>cy rzeabiarskoWć obrazu Ingres, nastCpnie Manet jako pierw szy modernista w  malarstw ie,
impresjoniWci, Cezanne i kubiWci, Matisse, Mondrian, w reszcie – Pollock, Hofmann i de Kooning. Wiele pozaartystycznych
motyw acji Greenberga omaw ia S. Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art, New  York 1983; por. tac, Jak
Nowy Jork ukradł ideC sztuki nowoczesnej. Ekspresjonizm abstrakcyjny, wolnoWć i zimna wojna, przeł. E. Mikina,
Warszaw a 1992.
20 Sw oj> koncepcjC sztuki Barr w ykładał w ielokrotnie. Zob. np. A. Barr, Masters of Modern Art, New  York 1958,
passim.
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cjC jednego procesu artystycznego (tj. d>cnoWć
do abstrakcji w wydaniu amerykaMskim), które-
mu to procesowi wszystkie pomniejsze zjawis-
ka musz> zostać podporz>dkowane. Ich ograni-
czenia s> jednak nad wyraz jasne: po pier-
wsze, nie obejmuj> one twórczoWci artystów
zbyt wybitnych i samodzielnych, by przypisać
ich do jednej tylko tendencji (jak choćby Picas-
so); po drugie, nie wychwytuj> zjawisk sprzecz-
nych, które mogły istnieć równolegle (dla przyk-
ładu, wci>c cywy w latach 50. ekspresjonizm
abstrakcyjny kontra rozwijaj>cy siC juc na Sta-
rym Kontynencie pop art); po trzecie wreszcie,
nie s> one w caden sposób przystosowane do
rejestracji jakichkolwiek przejawów twórczoWci
pozaeuropejskiej, a juc w szczególnoWci sztuki
Europy Vrodkowej21.

Jest to typowa redakcja historii sztuki
pisanej przez reprezentantów wielkich centrów
artystycznych i z uwzglCdnieniem wył>cznie
tychce centrów. Mimo swoich zaniedbaM, miała
ona jednak tak duc> siłC perswazji, ce udało jej
siC zdobyć status wzorca podejmowanego
przez badaczy wszystkich narodowoWci.

Za najwiCkszego epigona VasariaMskiej
historii sztuki w XX wieku Salomon uznaje Hors-
ta Jansona, autora popularnego podrCcznika
The History of Art. Jednak takce w odniesieniu
do sztuki nowoczesnej mocna wskazać duco
analogicznych przykładów, m.in. francusko-
jCzyczn> HistoriC malarstwa europejsk iego
i angielsk> HistoriC sztuki nowoczesnej. Na liW-
cie opracowaM powielaj>cych przyjCty model
mieWci siC równiec Sztuka cenniejsza nic złoto
Jana Białostockiego22.

Publikacje ksi>ckowe – choć nie pozba-
wione ducej siły perswazji – nie s> jednak jedy-
nym licz>cym siC modelem tworzenia i utrwala-
nia wizji sztuki. Podobny status zdobyły rów-
niec wielkie wystawy czasowe. Id>c za myWl>
Jeana-Marca Poinsota,  nalecy zauwacyć,
ce szeroko zakrojonych ekspozycji od dawna
nie mocna juc redukować do sumy pojedyn-
czych rekwizy tów, tj. dzieł sz tuki23 . S> one
raczej dobrze wyrecyserowanymi pokazami,
które przynajmniej z dwóch powodów stały siC
dziW bardzo efektywn> form> prezentacji osi>g-
niCć artystycznych. Po pierwsze, organizatorzy
wystaw czasowych nie musz> borykać siC
z wieloma ograniczeniami natury prawnej, do-
tycz>cymi muzeów i ich kolekcji stałych. Po
drugie natomiast, dysponuj> Wrodkami, które
docieraj> do widza i kształtuj> masow> wyo-
braaniC o wiele szybciej i w pełniejszy sposób
nic papierowe publikacje. Skutkiem tego poka-
zy sztuki istotnie s> dziW narzCdziami słuc>cy-
mi do kreowania „modeli estetycznych”, zdol-
nymi wytwarzać nowe lub utrwalać dawne narra-
cje24. TC cechC wielkich ekspozycji najlepiej
podsumował Bruce Ferguson:

Sposób, w jaki sztuk a jest dyskutowana,
rozumiana i poddawana deb acie, jest
w ducej mierze zdeterminowany przez me-
dium wystawy – przez wystawC jako kom-
pleksow> i  jednocz esn> reprez entacjC
wartoWci instytucjonalnych, społecznych
i osobistych25.

21 Na temat krytyki koncepcji Barra zob. A. Schmidt-Burkhardt, The Barr Effect: New Visualizations of Old Facts,
[w :] International Exhibition of Modern Art, 2013. Featuring Alfred Barr, Museum of Modern Art, New York, 1936
in Pavilion ‘Jugoslavia’ Giardini di Castello, Venezia 2003. Na temat krytyki koncepcji Greenberga zob. A. Peraica,
A Corruption of the ‘Grand Narrative’ of Art, [w :] East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, red. IRWIN,
London 2006, s. 472-6.
22 SpoWród licznych publikacji pow ielaj>cych model Vasariego i Jansona najbardziej znacz>ce to: H. Read, Histoire de
la peinture moderne, Paris 1960, H. H. Arnson, A History of Modern Art. Painting. Sculpture. Architecture, London
1977; E. Gombrich, A Story of Art, London 1972. WWród polskich opracow aM w arto nadmienić: J. Białostocki, Sztuka
cenniejsza niz złoto, Warszaw a 1972; A. Kotula, P. Krakow ski, Malarstwo, rzeaba, architektura. Wybrane zagadnienia
plastyki współczesnej, Warszaw a 1972; tence, Sztuka abstrakcyjna, Warszaw a 1973; B. OsiMska, Sztuka i czas,
t. 2, Warszaw a 2005 (w yd. w znow ione).
23 J.-M. Poinsot, Wielkie wystawy. Zarys typologii, [w :] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, s. 541-587,
zw łaszcza s. 541; por. tence, Large Exhibitions. A Sketch of Typology, [w :] Thinking About Exhibitions, red.
R. Greenberg, B. W. Ferguson, S. Nairne, New  York 1996, s. 41.
24 Zob. komentarz do tekstu Poinsota: S. Cichocki, Wystawa sztuki współczesnej jako strategia reinterpretacji historii
sztuki, [w :] Muzeum sztuki…, s. 575.
25 B. Ferguson, Exhibition Rhetorics: Material Speech and Unter Sense, [w :] Thinking about…, s. 179.
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Przykładem pokazu, który dobrze wpi-
suje siC w te słowa była wystawa Kubizm i sztu-
ka abstrakcyjna, zorganizowana w 1936 roku
przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym
Jorku, WciWlej zaW – przez ówczesnego dyrek-
tora placówki, Alfreda Barra. Ekspozycja ta
pełniła właWciwie funkcjC ilustracji rozwiniCtej
przez Barra koncepcji rozwoju malarstwa, ma-
j>c jednoczeWnie wielki wpływ na przyszłe stra-
tegie wystawiennicze. Pewnego rodzaju echem
tego przedsiCwziCcia jest m.in. seria wystaw
powstałych 40 lat póaniej i przygotowywanych
z okazji otwarcia Centre Pompidou w Parycu.
PodjCto wówczas temat zalecnoWci, jakie ist-
niały miCdzy wielkimi oWrodkami sztuki, które
zestawiano w pary przy okazji kolejnych od-
słon, odpowiednio: Paryc – Nowy Jork, Paryc –
Moskwa i Paryc – Berlin, Paryc – Paryc (wszys-
tkie z lat 1977-1981)26.

W zagadnienie relacji miCdzy wymienio-
nymi oWrodkami wpisuje siC tec inny, równie
istotny problem – tj. kwestia tradycyjnej geogra-
fii  artystycznej.  Tego rodzaju model bardzo
dobrze ukazuje Bruce Altshuler w ksi>cce The
Avant-Garde in Exhibition, gdzie wyczerpuj>co
omawia 13 najbardziej wpływowych wystaw
w sztuce XX wieku27. Za najbardziej reprezenta-
tywne pokazy w I połowie stulecia autor uznał
I wyst>pienie fowistów na Salonie roku 1905, na
tymce Salonie I ekspozycja kubistów w 1911
roku, równoległa do niej monachijska wystawa
grupy Der Blaue Reiter, cztery lata póaniejsza
wystawa futurystów w Sankt Petersburgu oraz

dwa miCdzynarodowe pokazy:  dadais tów
z 1920 i surrealistów z 1938 roku, odpowiednio
w Berlinie i Parycu. Wybór ten, sk>din>d nie-
pozbawiony podstaw merytorycznych, milcz>-
co realizuje jednak pewne załocenie – potwier-
dza, ce wielkie wydarzenia artystyczne maj>
miejsce w kilku zaledwie miastach Europy, te
zaW mog> ustalać oficjalne narracje i roztaczać
swoje wpływy na pozostał> czCWć kontynentu.

II. Postawy peryferiów wobec narracji
ustanawianych w centrach.
Constructivism in Poland 1923-26

Peryferia, jasno zdefiniowane przez wy-
cej opisany model, przyjmowały wobec niego
równie klarown> postawC. Do roku 1989 (lub do
pocz>tku lat 90.) kraje Europy Vrodkowej nie
chciały demonstrować swojej odrCbnoWci kultu-
rowej, a nawet – wrCcz przeciwnie – usilnie za-
biegały o to, by charakterystyczne dla siebie
sztukC i artystów wpisać do uniwersalnego, sfor-
mułowanego na Zachodzie kanonu. Odmien-
noWć była w tym procesie ducym atutem. Twór-
ca, który chciał zostać zauwaconym musiał
oscylować miCdzy dwiema wartoWciami: lokal-
noWci> i uniwersalizmem. Powinien on poruszać
tematy właWciwe swojej kulturze tak, aby zainte-
resować własn> egzotycznoWci>.  Jednakce,
przekazuj>c ich treWć, zobligowany był do tego,
aby posługiwać siC takimi formami artystyczny-
mi, które cechowały sztukC Zachodu, a wiCc
zyskały status jCzyka uniwersalnego28.

26 Linearny charakter narracji w ystaw  składaj>cych siC na ten cykl trafnie skomentow ał Poinsot: „Wystaw a Paryc/
Paryc pomyWlana została jako parcours w ytyczony wzdłuc korytarza z narzuconym kierunkiem zw iedzania, o Wcianach
szczelnie pokrytych dziełami, czasem otw arty na przestrzenie obszerniejsze i bardzo w ew nCtrznie podzielone.
WzglCdna ciasnota sal, sposób ich w ew nCtrznych poł>czeM i duca liczba eksponatów  nadaw ały proponow anej
kolejnoWci zw iedzania charakter w ielce linearny i labiryntow y”. J.-M. Poinsot, Wielkie wystawy…, s. 546. Zob tec:
Paris-New York, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 1977 ;
Paris-Berlin, rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1933, Centre national d’art et de culture Georges
Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 1978 ; Paris’Moscow, 1900-1930, , Centre national d’art et de culture
Georges Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 1979 ; Paris-Paris, créations en France 1937-1957, Centre
national d’art et de culture Georges Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 1981.
27 B. Altshuler, The Avant-Garde in Exhibition: New Art in the 20th Century, New  York 1994.
28 Mechanizm ten szczegółow o analizuje P. Piotrow ski, Geografia i historia…, s. 16-17. W kontekWcie sytuacji artysty
z Europy srodkow ej szczególnego znaczenia nabieraj> cytow ane przez Piotrow skiego słow a Petera Schjeldahla:
„Vw iat sztuki amerykaMskiej oczekiw ał i oczekuje czegoW now ego z byłego sow ieckiego imperium. To oczekiw anie
jest z jednej strony w yrazem zdrow ego zainteresow ania i dobrej w oli, a z drugiej w yznaniem, ce nasze w yczerpane
artystyczne zasoby  potrzebuj> egzotycznej transfuzji.  Dotychczasow e zasoby zdaj> siC skromne, a najlepsze
z nich – jak Ilya Kabakov i Mirosław Bałka – mów i> nam dlaczego. Ucz> nas takce , jak dostosow ać nasze oczekiw ania
do tego, co praw dopodobnie otrzymamy. Artysta «w schodni» musi najpierw  opanow ać idiom artystyczny Zachodu,
gdyc naw et najbardziej w yrafinow ana sztuka lokalna nie przetrw ała długiego okresu ciemnoWci. NastCpnie artysta
w  tym obcym idiomie pow inien przemów ić, nazw ać rzeczy bolesne, j>kaj>c siC , opow iedzieć o praw dach tak długo
nienazw anych, ce ac okrytych w artsw > nalotu, jak dno rzeki. Dopiero po oczyszczeniu w szystkich w arstw  ciszy
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W kwestii Wrodków potrzebnych do ko-
munikacji z Zachodem duce znaczenie odgry-
wała zwłaszcza sztuka awangardowa, tj. niefi-
guratywna. W krajach Europy Vrodkowej utrwa-
liło siC przekonanie, ce sztuka ludowa oraz ta,
która wł>cza do swej ikonografii symbole naro-
dowe zawsze bCdzie odmian> sztuki lokalnej,
gdyc rozumianej tylko w Wc iWle okreWlonym
kontekWcie. O awangardach natomiast przyjCło
siC wówczas uwacać, ce posługuj> siC formami
ponadnarodowymi i pozbawionymi znamion
lokalnoWci. Innymi słowy: wierzono, ce jCzyk
abstrakcji – zarówno w odmianie geometrycz-
nej, jak i organicznej – moce pomóc w nawi>za-
niu kontaktu z głównym nurtem sztuki europej-
skiej, utraconym za spraw> belaznej Kurtyny29.

bywe w Europie Vrodkowej przekonanie
o uniwersalizmie sztuki nowoczesnej wywodzi
siC w istocie z trwałego i wacnego dla moderni-
zmu mitu przezroczystoWci jCzyka, który po-
dzielano nie tylko w centralnej, ale i w zachod-
niej czCWci kontynentu. Jak wyczerpuj>co
analizuje to Andrzej Turowski, w pierwszych
dekadach XX wieku uwacano, ce malarstwo
oparte jest na strukturze analogicznej do struk-
tury jCzyka, co oznacza, ce składa siC z odrCb-
nych elementów, które mocna dowolnie zesta-
wiać i analizować – niczym li tery tworz>ce
alfabet. W rezultacie, zakładano, ce jest ono
transparentnym Wrodkiem wyrazu, który poz-
wala na swobodn> wymianC sformułowaM czy-
telnych dla wysyłaj>cego i odbieraj>cego komu-
nikat, bez wzglCdu na naleciałoWci ich włas-
nych kultur30.

Powycsz> koncepcjC przyjCli nie tylko
artyWci awangardy, ale tec  historycy  sztuki
z Europy Vrodkowej. Ci, przygotowuj>c wysta-
wy pokazywane na Zachodzie, spoWród rodzi-
mych twórców wybierali zazwyczaj właWnie tych,
którzy posługiwali siC neutralnym jCzyk iem
abstrakcji. Z dzisiejszej perspektywy wydaje siC,
ce tak samo, jak malarstwo zawsze jest noWni-
kiem znaczeM,  wysiłk i podejmowane przez
wzmiankowanych kuratorów takce miały ukryt>
intencjC, a organizowane przez nich pokazy nie
mogły być neutralne. Piotr Piotrowski przedsiC-
wziCcia te nazwał „wystawianiem” w pierwotnym
znaczeniu tego s łowa,  tj. „przedstawieniem
czegoW do publicznej oceny, os>du, przedłoce-
niem do kontroli czy tec inspekcji”31. Naturalnie,
były to kontrole sztuki „innej” Europy dokonywa-
ne przez EuropC „właWciw>”.

W kontekst tak zarysowanych, a dys-
kretnych zalecnoWci miCdzy centrum a peryfe-
riami wpisuj> siC równiec wystawy sztuki pol-
skiej, m.in. opatrzona znamiennym tytułem
ekspozycja Polsk ie obecnoWci32, która miała
miejsce w Centre Pompidou w 1983 roku. Poka-
zano wówczas szerokie spektrum rodzimych
artystów, od bliskiego ekspresjonizmowi Witka-
cego, przez zupełnie indywidualn> postać
Brunona Schulza, po zdeklarowanego konstruk-
tywistC Władysława StrzemiMskiego.

Choć jest to wystawa istotna, wydaje
siC, ce we wspomniany powycej mit przezro-
czystoWci jCzyka niepomiernie lepiej wpisuje
siC inne, wczeWniejsze polskie przedsiCwziC-
cie. Juc bowiem w latach 60. i 70. zaczCto

staniemy tw arz> w  tw arz z  now ym, w  naszym szalonym zachodnim sensie” . P. Schjeldahl, Polskie haiku,
[w :] Mirosław Bałka, przeł. J. SzymaMska, Warszaw a 1993, s. 17. Na temat agresyw nych praktyk kuratorów
z Zachodu w  stosunku do „artystów  lokalnych” zob. tec: Enjoy Me, Abuse Me, I am Your Artist: Cultural Politics,
Their Monuments, Their Ruins, [w :] East Art. Map…, s. 362-77.
29 A. Turow ski, Dyskurs o geometrii, wolnoWci i rozumie, [w :] tence, Awangardowe…, s. 133-52.
30 Tence, W poszukiwaniu uniwersalnego jCzyka, [w :] tence, Wielka utopia awangardy: artystyczne i społeczne
utopie w sz tuce rosyjski ej  1910-1930, Warszaw a 1990, s. 69-147; tence, Dyskurs o uniwersali zmie ,
[w :] Awangardowe…, s. 169-84. Na temat podjCcia tej idei przez w ielkich przedstaw icieli modernizmu z centrów  zob.
np. W. Kandinsky, Program for the Institute of Artistic Culture [Programma Instituta Khudozhestvennoi Kultury],
[w :] Kandinsky: Complete Writing on Art, red. K. C. Lindsay, P. Vergo, Boston London 1982, s. 455-72, zw łaszcza
s. 464-5; tence, Punkt i linia na płaszczyanie. Przyczynek do analizy elementów malarskich, przeł. St. Fijałkow ski,
Warszaw a 1986.
31 P. Piotrow ski, Geografia i historia…, s. 18-9.
32 Presences polonaises. L’art vivant autour du musée de Łóda: Witkiewicz, constructivisme, les contemporains,
red. D. Bozo, R. Stanisław ski, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, Paris 1983. Znamienne jest,
ce w  tym samym roku Mieczysław  PorCbski opublikow ał tekst o nieco ironicznym tytule Polskie nieobecnoWci, który
poWw iCcił tw órczoWci Jerzego Now osielskiego – artysty, którego mimo usilnych badacza dla odbiorców  z Zachodu
w ci>c pozostaw ał nieznanym i niezrozumiałym „artysta lokalnym”. P. PorCbski, Absences polonaises, „Cahiers du
Musée National d’art. Moderne”, nr 12 1983; por. tence: Polskie nieobecnoWci, [w :] tence, Jerzy Nowosielski,
Kraków  2003, s. 199-218.
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podkreWlać uniwersalizm sztuki z Polski, co by-
ło WciWle zwi>zane z duc> aktywnoWci> wysta-
wiennicz>, jak> prowadził Ryszard Stanisław-
ski, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. W zwi>z-
ku z charakterem zbiorów tej instytucji, w pier-
wszej połowie 1973 roku miała miejsce zakrojo-
na na szerok> skalC prezentacja nie tyle pol-
skiego konstruktywizmu, ile konstruktywizmu
z Polski. Wystawa o takim tytule – Konstruk ty-
wizm w Polsce 1923-36. Blok , Praesens, a.r. –
przygotowana została przez Stanisławskiego
we współpracy z muzeami z Essen i Otterlo,
a przedstawiono j> w Niemczech Zachodnich,
Holandii i Anglii oraz – jeszcze w tym samym
roku – w Stanach Zjednoczonych33.

Trwałym Wwiadectwem tej ekspozyc ji
jest jej katalog – aródło, z którego mocna wy-
czytać motywacje organizatorów, czytelne juc
w samym układzie publikacji. Ta składa siC
z trzech niezalecnych czCWci. Pierwsza mieWci
rozbudowan> chronologiC awangardy w Polsce
ze szczególnym uwzglCdnieniem konstrukty-
wizmu, problemowe omówienie głównych wy-
rócników tego nurtu oraz teksty informacyjne
poWwiCcone poszczególnym ugrupowaniom.
Najobszerniejszy, drugi człon katalogu jest
zestawieniem najwacniejszych materiałów
aródłowych: fragmentów korespondencji, arty-
kułów, manifestów i polemik publikowanych na
łamach periodyków. Partia zamykaj>ca pracC
zawiera noty biograficzne oraz bibliografiC34.

Zarówno układ katalogu, jak i sposób op-
racowania jego zawartoWci wskazuj> na zada-
nie, jakiemu ten miał sprostać – tj. wprowadzić
konstruktywizm polski w dyskurs konstrukty-
wizmu jako takiego, prCcnego paneuropejskie-
go nurtu postrzeganego bez wzglCdu na kate-
gorie narodowoWciowe.

Organizatorzy  zdawali sobie sprawC
z faktu, ce działalnoWć artystów z Polski nalecy
Europie dopiero zaprezentować. Słucyła temu
otwieraj>ca katalog, bardzo rzetelnie przygoto-
wana faktografia nurtu. UwzglCdnione daty, naz-
wiska i wydarzenia zawsze ł>czono w logiczny
ci>g rozwojowy (obejmuj>cy lata 1923-36),
w obrCbie którego zaznaczono etapy dominacji
poszczególnych tendenc ji artystycznych.

Wykres pomyWlany jako zestawienie najwac-
niejszych i najcywiej dyskutowanych w danym
czasie problemów pełni niew>tpliwie funkcjC
porz>dkuj>c>.

Za prekursorów konstruktywizmu w Pol-
sce uznano grupC formistów, jej działalnoWć za-
mykaj>c w latach 1917-1922. Na czas dwóch
kolejnych lat zadatowano stopniowe kształto-
wanie siC głównych postaw ideowych tego
nurtu, przy czym rok 1924 zdefiniowano jako
cezurC wyznaczaj>c> jego dojrzałoWć. Po fazie
pocz>tkowej, miCdzy 1925 a 1929 rokiem na-
stCpował okres zdominowany przez unizm, uty-
litaryzm i produktywizm (była to druga faza
rozwoju), zaW czas do 1934 roku scharaktery-
zowano przez obecnoWć zagadnieM takich, jak:
przestrzeM architektoniczna, utopia społeczna,
rozwój typografii i pogl>dów na edukacjC arty-
styczn>. Po trzeciej, najpłodniejszej chyba fa-
zie konstruktywizmu, zasygnalizowano jesz-
cze niektóre przejawy jego krytyki, dokonanej
z pozycji nowej tendencji w sztuce, tj. realizmu
socjalistycznego35.

Wykres ten przedstawia zwart> i logicz-
n> historiC nurtu, od fazy pocz>tkowej, przez
czas bujnego rozwoju, po schyłek w połowie
lat 30. W parze z d>ceniem do wiernego odda-
nia zamkniCtej w rygory faktografii i ujCtej prob-
lemowo historii kierunku idzie takce inna tende-
ncja, czytelna w drugiej czCWci katalogu. Jest
ni> usilne d>cenie do wiernego przedstawienia
z jednej strony ogólnych załoceM, charakterys-
tycznych dla konstruktywizmu w ogóle, z dru-
giej zaW zaprezentowanie na ich tle zindywidua-
lizowanych, nierzadko odmiennych pogl>dów
poszczególnych polskich reprezentantów kie-
runku. D>cenie do wydobycia ich z anonimo-
woWci cechuj>cego zunifikowan> w oczach
Zachodu EuropC Vrodkow> czytelne jest zwła-
szcza w wyborze obszernych fragmentów ma-
teriałów aródłowych.

WWród ducej liczby przedrukowanych
dokumentów znajduj> siC m.in. tekst Tadeusza
Peipera (Miasto, masa, maszyna), dotycz>ce
malarstwa i rzeaby manifesty Berlewiego, Sta-
cewskiego oraz Kobro i StrzemiMskiego (odpo-
wiednio: Mechanofaktura, O sztuce abstrakcyj-

33 Constructivism in Poland, 1923-36. Blok, Praesens, a.r., red. R. Stanisław ski, Łóda 1973.
34 Tamce.
35 Zob. pełen w ykres: A. Turow ski, A Chronicle of the Polish Avant-Garde, [w :] Constructivism…, s. 20-9.
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nej, Kompozycja przestrzeni i Unizm w malar-
stwie), a takce – być moce przede wszystkim
– zapisy polemik , do jakich dochodziło na
łamach periodyku Blok 36. Szczególnie dobrze
udało s iC zdefiniować rócnicC zdaM miCdzy
Szczuk> a StrzemiMskim, przedrukowuj>c ich
teksty, w których ci opowiadali siC odpowiednio
za produktywizmem (Co to jest konstruk ty-
wizm?) i unizmem (B=2)37.

Analogiczna tendencja widoczna jest
takce w tekstach dotycz>cych trzech grup i wy-
puszczanych przez nie periodyków. Niejako
potwierdzaj>c decyzjC o reprodukcji ducej iloWci
materiałów aródłowych,  autorzy opracowaM
połocyli szczególnie ducy nacisk na rekonstru-
kcjC programów i ustalenie stanowisk poszcze-
gólnych twórców38. Ich wypowiedzi s> w tek-
stach obficie cy towane tak , ce opracowania
staj> siC czCsto rodzajem komentarza i wykład-
ni> słów artysty.

Jednakce znamiennym jest, ce przy tak
ducym nacisku na odtworzenie polskiego kon-
struktywizmu zarówno w warstwie faktograficz-
nej, jak i Wwiatopogl>dowej zupełnie pominiCto
wszystko to, co mocna by nazwać kontekstem
lokalnym. Do minimum zredukowano rys histo-
ryczny, który mógłby powi>zać dzieje nurtu
z ogóln> sy tuacj> kulturaln>, jaka panowała
w kraju. Ograniczono takce komentarz doty-
cz>cych oWrodków, w których ten siC rozwijał;
absolutnym wyj>tkiem w tym wzglCdzie pozos-
taje tekst  Anny ŁabCdzkiej, która – pisz>c
o grupie a. r. – przestawiła zarys dziejów Łodzi
jako miasta o ducym znaczeniu ekonomicz-
nym w okresie miCdzywojennym39. Z zachowa-
niem odwrotnych proporcji pisano natomiast
o kontaktach z artystami, ugrupowaniami i oWro-
dkami na zachodzie i w Rosji. Charakterystycz-
na w tym kontekWcie wydaje siC decyzja o za-
mieszczeniu oddzielnego tekstu poWwiCconego
relacjom StrzemiMskiego z Malewiczem40.

Kwintesencj> poszukiwaM analogii miC-
dzy artystami polskimi a zachodnimi przy jedno-
czesnym pominiCciu rodzimego kontekstu po-
zostaje wstCp katalogu autorstwa Ryszarda Sta-
nisławskiego41. Juc w pierwszych słowach tek-
stu Stanisławski zaznaczył, jakoby atmosfera
tworz>ca siC wokół konstruktywizmu była podob-
na w Polsce i we Francji, a jego polsk> odmianC
scharakteryzował jako istotny wkład w dorobek
miCdzynarodowej awangardy. Chc>c udowodnić
jednoWć d>ceM artystycznych, powołał siC na
stworzon> przez StrzemiMskiego dychotomicz-
n> koncepcjC rozwoju sztuki, aby zestawić j>
z pogl>dami reprezentowanymi przez artystów
amerykaMskich z lat szeWćdziesi>tych – Ad Rein-
hardta i Roberta Morrisa42. Kontynuuj>c kwestiC
wzajemnych nawi>zaM, zasugerował analogiC
miCdzy przemyWleniami Mieczysława Szczuki na
temat problemu masowoWci a póaniejszymi kon-
cepcjami Waltera Benjamina, który zeWrodkował
je wokół zagadnienia aury dzieła sztuki. Zbudował
wreszcie szereg dalszych powi>zaM – miCdzy
tymce Szczuk> a Tatlinem, StrzemiMskim a Ma-
lewiczem, Stacewskim a Mondrianem i van Do-
esburgiem czy grup> Praesens a Bauhausem i Le
Corbusierem43.

Tekst ten bardzo dobrze oddaje sposób
myWlenia kategoriami tradycyjnej i głCboko
zhierarchizowanej geografii artystycznej, gdzie
sztuka mniejszych oWrodków kultury jest osta-
tecznie definiowana i dowartoWciowywana przez
odniesienia do Paryca i Moskwy.

III. Nowe postawy metodologiczne.
Krytyczna geografia artystyczna oraz
kontekst jako Wwiadoma strategia
badawcza

Podobnie jak tradycyjna koncepcja his-
torii sztuki nowoczesnej wywodzi siC z refleksji
wpływowych teoretyków, tak jej alternatywny

36 T. Peiper, Modern City. Mass. Machine, [w :] Constructivism…, s. 59-65; H. Berlew i, Mechano-Faktur, [w :] tamce,
s. 72-4; H. Stacew ski, On Abstract Art, [w :] tamce, s. 85; K. Kobro, W. StrzemiMski, Composition of Space, Calculations
of Spatio-Temporal Rhythm, [w :] tamce, s. 107-8; tence, Unism in Painting, [w :] tamce, s. 86-95.
37 M. Szczuka, Editorial – ‘Blok’ – What is constructivism?, [w :] tamce, s. 78; W. StrzemiMski, B=2, [w :] tamce, s. 80-4.
38 Zob. np. A. Turow ski, The Polish Revolutionary Avant-Garde, [w :] tamce, s. 30-5; J. Zagrodzki, Katarzyna Kobro
and Władysław StrzemiMski, Artistic Activities During the October Revolution, tamce, s. 53-4; tence, Reconstruction
of Katarzyna Kobro’s Sculptures, [w :] tamce, s. 55-8.
39 A. ŁabCdzka, ‘a. r.’, [w :] tamce, s. 41-6.
40 J. Zagrodzki, Katarzyna Kobro and…, s. 53-4.
41 R. Stanisław ski, Introduction, [w :] tamce, s. 8-11.
42 Tamce, s. 10.
43 Tamce.
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model powstaje w oparciu o nowe postawy me-
todologiczne. Szczególnie istotne wydaj> siC
myWli uformowane przez badaczy wywodz>-
cych siC z pogranicza feminizmu, visual culture
oraz semiotyki – Irit Rogoff i Normana Brysona44.

Zwi>zana z Departamentem Kultury Wi-
zualnej Uniwersytetu Goldsmiths w Londynie,
Rogoff podejmuje w swojej pracy problem
w gruncie rzeczy rzadko poruszany przez his-
toryków sztuki, niemniej jednak bardzo ade-
kwatny w przypadku badaM Europy Vrodkowej.
Sama okreWla to zagadnienie mianem krytycz-
nej geografii artystycznej. VciWlej zaW, stawia
sobie za cel wykazanie braków tradycyjnie
rozumianej geografii , postuluj>c nastCpnie
sformułowanie nowej definicji dla tej dziedziny,
która z kolei otworzyłaby mocliwoWć postawie-
nia dotychczasowych pytaM w zupełnie inny
sposób.

Chc>c uWciWlić, co rozumie przez trady-
cyjne postrzeganie geografii, Rogoff odwołuje
siC do refleksji Jamesa Blauta, twórcy teorii
rasizmu kulturowego. Blaut zauwaca, ce histo-
ria powszechna była w istocie tworem Europej-
czyków, którzy pod wzglCdem politycznym,
społecznym, kulturowym i technologicznym
zawsze wyprzedzali resztC Wwiata, wyznacza-
j>c standardy w kacdej z tych dziedzin. Zjawis-
ko to odnosi nastCpnie do geografii, zwłaszcza
w jej nowocytnych pocz>tkach, tj. w czasie
Wielk ich Odkryć  Geograficznych;  uwaca,
ce była ona juc wtedy podszyta europejskim
nacjonalizmem, a wzmiankowane wyprawy
wynikały z chCci zaszeregowania wiedzy o fan-
tazyjnych i nieznanych mieszkaMcach innych
l>dów. Wedle tej teorii nast>piło wówczas coW,
co Blaut nazywa „europejskim rozproszeniem”
– doszło do przepływu kulturowego dziedzictwa
Europy na resztC Wwiata tak, ce to właWnie kul-
tura wywiedziona ze Starego Kontynentu zdo-
była status tej niezalecnej i obiektywnej, a wiCc
status normy45.

Wychodz>c od refleksji Blauta, Rogoff
dokonuje demaskacji utrwalonego systemu
poprzez nowe zdefiniowanie tego, co jej zda-
niem pozostaje przemilczan> domen> geogra-
fii. Definiuje j> przez trzy dookreWlenia. Po pier-
wsze, jest ona teori> poznania i systemem
klasyfikacji; po drugie, rysem narodowej, kultu-
rowej, jCzykowej i topograficznej historii danej
społecznoWci; po trzecie wreszcie – jednolit>
i nieprzezroczyst> przestrzeni>, która staje siC
aródłem wiedzy46. Postrzegana jako całoWć,
geografia jest wiCc kategori> poznawcz>, która
– jak kacda dziedzina wiedzy – wymaga takce
refleksji krytycznej. Geografia natomiast pot-
rzebuje jej w sposób szczególny, aby ta pozwo-
liła wykazać, gdzie w jej obrCbie dochodzi do
tzw. zjawiska pozycjonowania. Terminem tym
Rogoff okreWla zalecnoWć miCdzy dwoma pod-
miotami w sytuacji, kiedy jeden z nich dyspo-
nuje sił> lub autorytetem do nazywania i narzu-
cania swojej własnej tocsamoWci (takce kultu-
rowej), podczas gdy drugi biernie poddaje siC
tej unifikuj>cej i nadanej odgórnie identyfikacji.
Za przykład zjawiska pozycjonowania badacz-
ka uwaca m. in. relacjC w jak iej pozostaj>
Francja i tereny Afryki Północnej47.

Tak wiCc według ustaleM Rogoff niezbCd-
nym krokiem w stronC nowych mocliwoWci bada-
wczych jest uWwiadomienie sobie, ce neutral-
noWć geografii jest pozorna, w rzeczywistoWci
bowiem powstaje ona w wyniku systematycz-
nych uzgodnieM, staj>c siC porz>dkiem wiedzy
b>da dyskursem ustanawianym w centrach.

Odsłoniwszy powycsze mechanizmy,
Rogoff postuluje nastCpnie wprowadzenie ta-
kich zagadnieM krytycznych,  jak  podmioto-
woWć i uczestnictwo: podmiotowoWć danych
społecznoWci w relacji z miejscem, które za-
mieszkuj> oraz zaakcentowanie faktycznego
uczestnictwa tychce (poszczególnych i od-
miennych) podmiotów w procesie formowania
geografii jako dziedziny wiedzy. S>dzi dalej,

44 I. Rogoff, Subjects.places/spaces…, s. 14-35; N. Bryson, Art in Context, [w :] Studies in Historical Change,
red. R. Cohen, Charlottesville London 1992, s. 18-42. Na temat badaM Rogoff w  nieco szerszym kontekWcie zob.
I. Rogoff, D. Sherman, Histories, Theories, Spectacles, Minnesota 1994; tac, Geography’s Visual Culture, London
New  York 2000. Na temat postaw y badaw czej Brysona zob. zw łaszcza S. Czekalski, Recepc ja teor ii
intertekstualnoWci w semiologii i semiotyce obrazu, [w :] tence, IntertekstualnoWć i malarstwo: problemy badaM nad
zwi>zkami miCdzyobrazowymi, PoznaM 2006.
45 Na temat teorii Blauta zob. zw łaszcza: J. Blaut, The Colonizer’s Model of the World: Geografical Diffusionism and
Eurocentric History, Guilford 1993.
46 I. Rogoff, Subjects.places/spaces…, s. 21.
47 Tamce, s. 16.
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ce kiedy postulat ten zostanie spełniony, uwa-
ga w postrzeganiu naukowym przesunie siC
z centrów na szerokie marginesy kultury. W re-
zultacie wytworzy siC takce nowy porz>dek
wiedzy – juc nie ujednoliconej (a w konsekwen-
cji uproszczonej), ale wielowymiarowej i przede
wszystkim wielopodmiotowej, gdyc akcentuj>-
cej odmienne tocsamoWci, podlegaj>ce nieus-
tannemu procesowi formowania48.

Zajmuj>c tak scharakteryzowan> posta-
wC krytyczn>, mocliwy bCdzie wreszcie nowy
sposób postrzegania samej geografii, juc nie
w kategoriach pozycjonowania i relacji władzy,
lecz według alternatywnej koncepcji, któr>
Rogoff zapocycza od Henriego Lefebvre’a – tj.
koncepcji geografii jako przestrzeni. Sam Lefe-
bvre daje tu kilka wyznaczników. Po pierwsze,
pisze on o przestrzeni, któr> trzeba rozumieć
w opozycji do tej fizycznej, raczej jako odzwier-
ciedlaj>c> złocone relacje społeczne. Po dru-
gie, nie ma na myWli przestrzeni statycznej,
lecz podlegaj>c> ci>głym zmianom, jako ce
wci>c na nowo przekształcan> przez zamiesz-
kuj>ce j> podmioty i ich stany psychologiczne.
W zwi>zku z tym: po trzecie, jest to takce prze-
strzeM zabarwiona psychologicznie i bCd>ca
noWnikiem znaczeM, a w tym sensie – wyzbyta
pozorów jakiejkolwiek neutralnoWci49.

Kompromituj>c postulat segregacji kul-
tur, Rogoff d>cy wiCc do zaakcentowania wielo-
podmiotowoWci, na któr> składaj> siC „przes-
trzenie o odmiennych relacjach społecznych
i dynamikach psychologicznych”50. Zaznacza
przy tym, ce przestrzenie te, choć odmienne,
nie musz> pozostawać w konflikc ie, ten bo-
wiem jest właWciwy układom hierarchicznym.

Negatywny stosunek do monolitycz-
nego modelu tradycyjnej geografii artystycznej
jest pierwszym wacnym wyrócnikiem jej pracy
naukowej. Zwi>zane z powycszym drugie za-
gadnienie, którego siC podejmuje, to podwace-
nie obiektywnoWci wiedzy przez tence model
produkowanej. W tym celu Rogoff zwraca siC
do feminizmu, który rozumie jako naukC z jed-
nej strony otwart> na postrzeganie rzeczywi-

stoWci z uwzglCdnieniem wielu zrócnicowanych
podmiotów, z drugiej zaW – niechCtn> wszelkim
uproszczeniom w dziedzinie poznania. VciWle
bior>c, odwołuje siC zwłaszcza do rozwijanych
w ci>gu lat siedemdziesi>tych feministycznych
teorii filmu skupionych wokół takich zagadnieM,
jak proces patrzenia i pozycja obserwatora51.

Swoj> tezC Rogoff ilustruje przykładem
zapocyczonym od Rosalyn Deutsche. Opisana
przezeM sytuacja dotyczy człowieka wyniesio-
nego na szczyt World Trade Center i tym sa-
mym oderwanego od wszystkich spraw, które
go dot>d angacowały: korków ulicznych, zgieł-
ku miasta, rytmu poruszaj>cego siC tłumu, etc.
Moce on spojrzeć na cycie metropolii z góry
tak, jakby patrzył na spektakl. Jego wywycsze-
nie daje mu pozycje obserwatora, pozwala
nabrać dystansu do rzeczywistoWci i rozumo-
wo zaszeregować wszystko to, co widzi poni-
cej. Tak> pozycjC Rogoff nazywa „nieucieleW-
nionym punktem widzenia”, a Deutsche pisze,
ce w ten sposób usytuowany człowiek staje siC
w istocie „samotnym i kontroluj>cym wszystko
okiem”52. Oba okreWlenia poruszaj> to samo
zagadnienie, tj. pozycjC zajmowan> przez wiel-
kie centra sztuki. Analogicznie do przywołane-
go w przykładzie człowieka, centra te przez
wzgl>d na swoje zdystansowane połocenie maj>
pretensjC do tworzenia wiedzy obiektywnej.
Tymczasem w rzeczywistoWci nie potrafi> tego
dokonać – podobnie jak obserwator, który przez
swoje wyniesienie przestał być czCWci> miasta
i nie rozumie juc jego mechanizmów, tak centra
mog> jedynie budować modele wiedzy
uproszczonej i zdeformowanej, a w skrajnych
wypadkach niebCd>cej niczym wiCcej nic fikcj>.

O ile uwagi Irit Rigoff powinny znaleać
siC w centrum zainteresowania badaczy ze
wzglCdu na nieczCsto podejmowany, a adek-
watny w stosunku do Europy Vrodkowej temat
geografi i artystycznej,  o tyle przemyW lenia
Normana Brysona s> niezmiernie istotne, gdyc
ten analizuje konwencjonalne narzCdzia historii
sztuki i w wyniku swojej refleksji dostosowuje
je do nowych potrzeb. Bryson deklaruje siC jako

48 Tamce, s. 20-4.
49 Tamce, s. 23-4. Zob. tec: H. Lefebvre, The Production of Space, Oxford 1991.
50 Tamce, cytat za: I. Rogoff, Subjects/places/spaces…, s. 24.
51 Rogoff w spomina m. in. prace Rosalyn Deutsche i Cindy Sherman. Zob. R. Deutsche, Art and Spatial Politics,
Cambridge 1996.
52 I. Rogoff, Subjects/places/spaces…, s. 26-7.
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semiotyk i z tego stanowiska zadaje pytanie
o to, jak tradycyjna nauka o sztuce stosuje na-
rzCdzie kontekstu w budowaniu interpretacji
dzieła, które badacz nazywa najczCWciej „tek-
stem wizualnym”. Jego strategia jest nastCpu-
j>ca: w pierwszej kolejnoWci próbuje trafnie
zdefiniować relacjC, jaka w historii sztuki za-
chodzi miCdzy tekstem (tj. dziełem) a kontek-
stem, nastCpnie zaW zanalizować operacje, ja-
kich na tymce kontekWcie dokonuj> jej przeds-
tawic iele, aby ostatecznie wytkn>ć wpisane
w tego rodzaju praktykC wewnCtrzne i kamuflo-
wane paradoksy. Podobnie jak Salomon i Ro-
goff, Bryson zamierza wiCc najpierw odsłonić
krytykowane mechanizmy działania, aby dalej
zaproponować modyfikac jC, która właWnie
w krytyce bierze swój pocz>tek.

Pierwsza teza Brysona mówi, ce miCdzy
kontekstem a wizualnym tekstem w tradycyjnej
historii sztuki istnieje ukryta, ale głCboka opo-
zycja53. Dzieło, którego nie poddaje siC inter-
pretacji w oczach odbiorcy pozostaje zazwy-
czaj niesamodz ielne i niezrozumiałe;  jes t
tekstem, który mocna odczytać dopiero przez
kontekst. Jak podkreWla Bryson, tekst wizualny
– niespójny i efemeryczny – musi zawsze ocze-
kiwać na dopowiedzenie, właWnie na kontekst,
który mógłby go uporz>dkować. W zgodzie z t>
logik>, powinien on działać na tekWcie w ten
sposób, aby przenieWć naM te cechy, które s>
mu właWciwe, a wiCc własn> pewnoWć i zdecy-
dowanie. Wynika z tego, ce jednemu i drugie-
mu wyznaczono okreWlone miejsce w hierar-
chii, któr> mocna scharakteryzować w dwojaki
sposób. Po pierwsze, kontekst uwaca siC tu
za czynnik aktywny, podczas gdy dzieło sztuki
traktuje siC jako pasywne. Po drugie, to pierw-
szemu z nich przypisuje siC status tego, co
naturalne i dane z góry, w obrCbie czego sytu-
uje siC dopiero złocone i sztuczne, gdyc stwo-
rzone przez artystC dzieło. Dzieło, a wiCc tekst,
który samodzielnie pozostaje kruchy i nies-
pójny, moce jednak zostać objaWniony dziCki
zast>pieniu tych swoich właWciwoWci przez
rzetelnoWć i prawowitoWć kontekstu54.

Wychodz>c od ostatniego z powyc-
szych wniosków, mocna zbudować tak> defini-
cjC kontekstu, która dobrze charakteryzuje jego
relacje z tekstem. Jak twierdzi Bryson:

Odk>d kontekstowi przypisuje siC status
czegoW danego (lub ci>gu danych), tekst
lokuje siC zaraz w jego orb icie; kaprysy
i niesfornoWć tek stu m oc na zakoMcz yć
przez zast>pienie tych właWciwoWci jednoz-
nacznoWci> i rz ete lnoWci> kontekstu.
Kacdy wie czym jest kontekst: jest kwesti>
przekazania tekstowi jego własnych cech,
sprecyz owanej formy, podłoca i uzasad-
nien ia. Prawdopodob nie kac dy potrafi
ulok ować tutaj  jedn> z  g łównych figur
w retoryce kontekstualizacji. Kontekst jest
tym , który bCdz ie przem iesz czał  swoje
jakoWci  do tekstu, w wymianie, która jest
równiec zastCpowaniem; tekst jest jedynie
tym, który wci>c oczekuje swej przemiany
w kontekst55.

Wskazuj>c na logikC, która wyznacza
charakter relacji miCdzy dwiema wartoWciami,
badacz usiłuje jednoczeWnie zanalizować spo-
sób, w jaki tradycyjna historia sztuki wykorzys-
tuje tC zalecnoWć i jak korzysta z kontekstu
jako konwencjonalnego narzCdzia. Posługuj>c
siC przykładem głoWnej interpretac ji  Forth
Bridge dokonanej przez Michaela Baxandalla,
Bryson trafnie zauwaca, ce historycy sztuki od
samego pocz>tku swojej pracy z  dziełem
wyszukuj> i mnoc> kolejne jego konteksty56:

Wychodz>c od dwudziestu czterech deter-
minantów, Baxandall zdolny jest ukształto-
wać przekonuj>cy i racjonalny przypadek
– model tego, co zachodz i, gdy uda siC
zgromadzić przyczyny, które składaj> siC
na jedn>, spójn> narracjC. Jednak, jak sam
dodaje, n ie  moce powstrz ym ać siC od
nieustannego dopisywania do listy: na os-
tatniej stronie jego analizy czytelnik po raz
pierwszy słyszy o [zbudowanym z] długich
przCseł, stalowym moWcie jako o przeja-

53 N. Bryson, Art…, s. 20.
54 Tamce.
55 Tamce.
56 Zob. The Historical Object: Benjamin Baker’s Forth Bridge, [w :] Studies…, s. 12-40.
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wie póanego stylu Benjamina Bakera; o je-
go zainteresowaniu regularnoWci>; o Forth
Bridge jako o narodowym  i publicz nym
przedsiCwz iCciu roz powszechnia j>cym
opin iC o technicz nych umiejCtnoWciach
brytyjskich incynierów, przewycszaj>cych
ich rywali z Francji i Niemiec, etc.57

Jest  to pierwszy krok  podejmowany
przez historyka sztuki. Po wyliczeniu wszyst-
kich prawdopodobnych determinantów, przyj-
muje on, ce te czynnik i zewnCtrzne, które
w rzeczywistoWci sam wtłoczył w dzieło, bCd>
reprezentować blicej nieokreWlon> całoWć, tak
ic dzieło sztuki stanie siC rodzajem reprezenta-
tywnej próbki tejce całoWc i.  Innymi słowy,
w drugiej fazie interpretacji najczCWciej stosuje
siC synekdochC, tj. figurC retoryczn>, która po-
lega na przeniesieniu nazwy lub cech jednost-
kowego przedmiotu na nazwC lub cechy wiCk-
szej ich grupy. Modelowym przykładem zasto-
sowania tego narzCdzia jest właWnie takie pos-
tCpowanie, gdy w pojedynczym obrazie identy-
fikuje siC cechy danego stylu lub kultury.

Ostatecznie dwie fazy interpretacji skła-
daj> siC na coW, co Bryson nazywa ukryt> „spi-
ral>”. Jej ruch jest nastCpuj>cy: pewne właWci-
woWci migruj> najpierw z wizualnego tekstu do
kontekstu (gdyc konteksty buduje siC wycho-
dz>c od dzieła), potem zaW w odwrotnym kie-
runku, konteksty wracaj> do dzieła, by mogło
ono stać siC reprezentantem wiCkszej całoW-
ci58. Ci>gła cyrkulacja tych dwóch wartoWci
w tradycyjnej historii sztuki pozostaje zazwy-
czaj niezauwacona, głównie za spraw> omó-
wionej powycej, głCbokiej opozycji, jaka rzeko-
mo zachodzi miCdzy tekstem a kontekstem.

Słowo „rzekomo” jest tu według Brysona
jak najbardziej na miejscu, poniewac po wska-
zaniu na tC migracjC i wzajemne powi>zanie
ujCte w ruch spirali, badacz przedstawia główn>
tezC swojej pracy. Stwierdza mianowicie, ce
w rzeczywistoWci kontekst niczym siC od tek-
stu nie rócni, a zbudowana miCdzy nimi opozy-
cja jest z gruntu fałszywa. Przede wszystkim,

błCdne jest  przekonanie,  ce kontekst jest
czymW naturalnym. Przeciwnie, w Wwietle opi-
sanych powycej procedur podejmowanych
przez historyków sztuki widać wyraanie, ce jest
on konstruowany w tej samej mierze, co dzieło
sztuki, a wiCc zawsze jest tec zdeterminowany
przez okreWlone strategie interpretacyjne59.

W zwi>zku z powycszym, Bryson pro-
ponuje jego now> definicjC. Zapocyczaj>c sfor-
mułowanie Johna Cullera, podkreWla, ce „kon-
tekst jest jeszcze bardziej teks tem” [is just
more text], a ponadto w miejsce samego słowa
„kontekst” proponuje termin „rama” [frame] ,
który ma zaletC nieustannego przypominania
historykom sztuki, ce „ramowanie” lub „kadro-
wanie” [framing]60 jest czymW, co dokonuje siC
dopiero w procesie interpretac ji i w cadnym
razie nie nalecy uwacać tego za coW, co zosta-
ło dane w jakiW naturalny i neutralny sposób.

Z punktu widzenia badaM nad sztuk>
Europy Vrodkowej szczególnie cenna jest os-
tatnia myWl Brysona. Skoro bowiem przyjmuje
siC, ce kontekst nie jest dany, lecz wytwarzany,
poza tym, ce natychmiast wi>ce siC go z dzie-
łem, ł>czy siC go takce z okreWlon> i Wwiadom>
strategi> badawcz> historyka sztuki. Zatem po
obserwacjach Brysona konstruktywizm w Pol-
sce moce być zanalizowany nie tylko przez
pryzmat wpływowego kontekstu konstruktywiz-
mu moskiewskiego, ale takce z perspektywy
innych, bardz iej lokalnych Wrodkowoeuropej-
skich zjawisk.

IV. Central European Avant-Gardes:
Exchange and Transformation,
1910-1930 jako próba inauguracji
alternatywnej historii sztuki
nowoczesnej

Zarysowane powycej postulaty metodo-
logiczne s tanowi> wacny sk ładnik  nowych
postaw, jakie dały siC zauwacyć w historii sztu-
ki ostatniej dekady. Trzy poruszane problemy
to: niezhierarchizowana geografia artystyczna,
negacja uproszczonego modelu wiedzy produ-

57 N. Bryson, Art…, s. 22.
58 Tamce, s. 27.
59 Tamce, s. 22.
60 W polskiej literaturze naukow ej angielskie słow o frame tłumaczy siC w  dw ojaki sposób, tak, ic cadne z nich nie
zostało dot>d uznane za panuj>cy przekład. Tamce.
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kowanego przez centra oraz kontekst jako
Wwiadoma strategia badawcza.

PoWredni> na nie odpowiedzi> (b>da zas-
tosowaniem tych wytycznych w praktyce wysta-
wienniczej) była ekspozycja Central European
Avant-Gardes: Exchange and Transformation,
1910-1930, któr> od 2001 do 2003 roku pokaza-
no kolejno w Los Angeles, Monachium i Berlinie61.

Wymiany i transformacje z pewnoWci>
ustanowiły nowy standard w prezentowaniu
sztuki Wrodkowoeuropejskiej. Wystaw>, która
wczeWniej uchodziła za kamieM milowy w tej
dziedzinie była Europa, Europa, przygotowana
przez Ryszarda Stanisławskiego i Christiana
Brockhausa w Bonn roku 199462. Jej kolosalne
znaczenie polegało głównie na wprowadzeniu
wielkiej i loWc i materiału wizualnego,  k tóry
pozostawał dotychczas nieznany dla Europej-
czyków z zachodu. Niemniej jednak autorzy
ekspozycji nie ustosunkowali siC do zachodnie-
go modelu sztuki nowoczesnej. To, co nie leca-
ło w polu ich zainteresowania, w pełni Wwiado-
mie podjCli natomiast organizatorzy wystawy
z Los Angeles. Otwarcie postawili przed sob>
zadanie rozpoczCcia pracy nad alternatywnym
modelem historii sztuki. Naturalnie próby tego
rodzaju były podejmowane juc wczeWniej, jed-
nak nigdy nie na tak> skalC i w tak metodyczny
sposób63 . Z pewnoWci> jest  to ekspozycja,

która doskonale odpowiedziała na postulat
wysuniCty przez Jeana-Marca Poinsota, ponie-
wac nie zamierzono jej jedynie jako prezentacji
jednostkowych dzieł, ale niejako z załocenia stała
siC tec powacnym głosem w dyskusji naukowej.

W toku siedmioletnich przygotowaM do
wystawy miały miejsce liczne sesje naukowe,
które – choć organizowane pod k>tem przyszłej
ekspozycji – rozwinCły siC w niezalecne projek-
ty wydawnicze64. Poruszały one duco szersze
spektrum problemów, a wiCc takce te kwestie,
które podczas póaniejszego pokazu zostały
jedynie zasygnalizowane. Konferencje nauko-
we zorganizowano m.in. w Los Angeles, Buda-
peszcie, Pradze, Monachium i Berlinie. Choć
głównym organizatorem przedsiCwziCcia był
Amerykanin Timothy O. Benson, to w spotka-
niach tych uczestniczyli historycy sztuki nie
tylko z USA i zachodniej czCWci Europy, ale
przede wszystkim badacze z Europy Vrodko-
wej, m.in. Krisztina Passuth, Éva Forgács i Piotr
Piotrowski. Wydaje siC, ce to właWnie to grono
badaczy (w liczbie 11 osób) zdecydowało
o kształcie ekspozycji w duco wiCkszym stop-
niu nic ich zachodni partnerzy (wWród nich m.in.
A.S. Mansbach)65.

Zdarzyło siC równiec, ce sam wernisac
wystawy zyskał akademick> oprawC. Równo-
legle z berliMsk> odsłon> w roku 2002 rozpoczC-

61 Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation, 1910-1930, red. T. O. Benson, Los Angeles 2002.
62 Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel und Osteuropa, red. R. Stanisław ski, Ch. Brockhaus,
Bonn 1994. Zob. tec: B. Czubak, Europa, Europa. Rozmowa z Ryszardem Stanisławskim, „Magazyn sztuki”, nr 5
1995.
63 Najw acniejsze z w czeWniejszych w ys taw  poruszaj>cych temat sztuki Europy Vrodkow ej to: Expressi v.
Mitteleuropäische Kunst seit 1960/Central Europe Art since 1960, red. D. Ronte, M. Mladek, Wien 1987; Reduktivismus.
Abstraktion in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, 1950-1980, red. L. Hegyi, Wien 1992; Der Riss im Raum.
Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slavakei und Tschechien, Berlin 1994; Beyond Belief.
Contemporary Art from East Central Europe, red. L. Hoptman, Chicago 1995; Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunst
aus Mitteleuropa, 1949-1999, red. L. Hegyi, Wien 1999; After the Wall. Art and Culture in post-Communist Europe,
red. B. Pejić, D. Elliot, Stockholm 1999. Wacniejsze z w ystaw, które pokazano rów nolegle do Wymian i transformacji
to: In Search of Balkania, red. R. Conover, E. Čuder, P. Weibel, Graz 2002; Blood and Honey: The Future’s in the
Balkans, red. H. Szeemann, Vienna 2003; In the Gorges of the Balkans/In der Schluchten das Balkan, red. R. Block,
Kassel 2003. Wyczerpuj>c> analizC w ybranych ekspozycji przeprow adza P. Piotrow ski, Geografia i historia…,
s. 20-4. Zob. tec komentarz dotycz>cy w ystaw  poWw iCconych Bałkanom: R. Conover, Against Dictionaries: The
East as She is Spoke by the West, [w :] East Art Map…, s. 354.
64 Niew >tpliw ie najw acniejsz> publikacj>, jaka ukazała siC przy okazji w ystaw y jest pierw sze angielskie tłumaczenie
w szystkich w acniejszych manifestów  aw angard Wrodkow oeuropejskich. Zob. Between Worlds: A Sourcebook of
Central European Avant-Gardes, 1910-1930, red. T. O. Benson, É. Forgács, Los Angeles 2002. Zakres tej publikacji
mocna porów nać w łaWciw ie w ył>cznie z w ydanym rok w czeWniej zbiorem materiałów  aródłow ych dotycz>cych
sztuki po 1950 roku. Zob. Primary Documents. A Sourcebook of Eastern and Central European Art since the 1950s,
red. L. Hoptman, T. Pospiszyl, New  York 2002.
65 Zob. wyczerpuj>ce omów ienie w ystaw y: L. Głuchowska, Z laboratorium „NowejWspólnoty” !Awangardy! w Europie
Vrodkowej 1910-1930. Wymiana i transformacja. Wystawa w Martin-Gropius-Bau w Berlinie, 2002/2003, „Ikonotheka”,
nr 17 2004, s. 231-239.
66 Tamce, s. 238-9.
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to bowiem sesjC naukow>, której nie przygoto-
wali organizatorzy wystawy, ale – zupełnie od
nich niezalecnie – niemieckie Einstein Forum66.

W zgodzie z postulatami wysuwanymi
przez Irit Rigoff kuratorzy na czele z T.  O.
Bensonem zdecydowali siC pokazać 14 naj-
wacniejszych, ich zdaniem, oWrodków awan-
gardy Wrodkowoeuropejskiej, przy czym nacisk
połocono z jednej strony na ich autonomiczne
znaczenie, z drugiej zaW na wzajemne relacje.
Akcentuj>c rolC poszczególnych miast w miej-
sce blicej niezdefiniowanej czCWci kontynentu,
organizatorzy chcieli unikn>ć odwołaM do moc-
no juc chyba zucytych pytaM o granice Europy
Vrodkowej67 . Ta decyzja znacz>co rócni tec
Wymiany i transformacje od wczeWniejszych
wystaw, na których podejmowano ten temat68.

ChCć pokazania specyfiki miast oraz
istniej>cych miCdzy nimi zalecnoWci jest czy-
telna zarówno w katalogu wystawy, jak i w pro-
jekcie ekspozycji, zwłaszcza w odsłonie z Los
Angeles. O tejce koncepcji wystawienniczej,
jak równiec o ogólnych załoceniach organizato-
rów wypowiedział siC Timothy O. Benson69 .
W projekcie z Los Angeles kacdy dział wysta-
wy zyskał oddzielnie przygotowan> strukturC
architektoniczn>, która miała korespondować
z charakterem pokazanych prac. Dla przykła-
du, wnCtrza prezentuj>ca Bauhaus oparto na
wystawie zorganizowanym przez szkołC
w 1923 roku, a grupC artystów skupionych wo-
kół rumuMskiego periodyku „Contimporanul” po-
kazano w sali nawi>zuj>cej do ich wystawy
z 1924 roku. W ten sposób autorzy chcieli zaak-
centować odrCbnoWć poszczególnych zjawisk.
Inne zabiegi wystawiennicze słucyły z kolei
uwydatnieniu wzajemnych zalecnoWci i odwołaM.
Wyczerpuj>co wyjaWnia to sam kurator:

Chc>c podkreWlić zwi>zek miCdzy grani-
cz >cymi  ze sob> centram i awangardy,
ucyl iWmy przeWwi tów w Wcianach. W tym

sam ym celu wystawialiWmy cz asopisma
umoc liwiaj>ce wymianC idei  miCdzy oW-
rodkami. Dla przykładu: poniewac poz-
naMska grupa Bunt zaprezentowała swoj>
drug> wystawC w galerii berliMskiego pis-
ma Die Aktion – jego zeszyt specjalny,
który pełnił jednoczeWnie funkcjC katalogu
tejce wystawy, wystawi liWmy w „oknie”
miCdzy Poznaniem a Berlinem70.

W kontekWcie tak pomyWlanej strategii
wystawienniczej specjalnego znaczenia nabie-
ra pytanie, jakie Timothy O. Benson postawił
we wstCpie do katalogu wystawy; kurator prze-
kornie zastanawia siC bowiem, gdzie w rzeczy-
wistoWci lecy centrum Europy Vrodkowej. Czy
w Budapeszcie – oWrodku, w którym w 1912
roku miała miejsce wystawa włoskich futurys-
tów i niemieckich ekspresjonistów? Być moce
w Pradze, gdzie w tym samym czasie w ratu-
szu miejskim otwierano przełomow> wystawC
czeskiego kubizmu? JeWli natomiast nie w Pra-
dze i Budapeszcie,  mocliwe, ce w Berlinie,
który w latach 20.  był miejscem przyci>ga-
j>cym artystów tej klasy, co Hans Richter, Mies
van der Rohe, El Lissitzky oraz Laszlo Moholy-
Nagy71?...

Naturalnie przez postawienie pytania, na
które nie sposób dać jednoznacznej odpowie-
dzi Benson usiłuje przede wszystkim uzmysło-
wić czytelnikowi, ce odnoszenie siC do typowo
zachodniego i zhierarchizowanego modelu
sztuki jest całkowicie nieadekwatne w przypad-
ku Europy Vrodkowej; nieadekwatne, poniewac
to, co na zachodzie zawsze postrzegano za
słaboWć lokalnych awangard – tj. ich fragmen-
tarycznoWć,  niejasnoWć, mieszanie nurtów
i brak konsekwencji w deklaracjach artystycz-
nych – tego wszystkiego zdecydowano siC
tutaj nie ukrywać, lecz wyeksponować jako
dziedzictwo kulturowe uwolnione od kontekstu
zachodu, tj. normatywnego centrum. Zaanga-

67 O historii tego pierw otnie politycznego pojCcia zob. L. Hegyi, Central Europe as a Hypothesis and a Way of Life,
[w :] 50 Years of Art. in Central Europe, 1949-1999, red. L. Hegyi, Wien 1999, s. 9-12; T. O. Benson, É. Forgács,
Introduction, w : Between worlds…, s. 19-20; P. Piotrow ski, Geografia i historia…, s. 25-8. Warto zauw acyć,
ce autorzy tekstów  katalogow ych Wymian i transformacji stasow ali ten termin rzadko i z zastrzeceniami. Zob. np.
S. A. Mansbach, Methodology and Meaning in the Modern Art. Of Eastern Europe, w : Central European…, przypis 1.
68 Por. np. Aspekte/Positionen…
69 Obszerne fragmenty listu kuratora do Lidii Głuchow skiej przedrukow ano w  „Ikonothece”. Zob. L. Głuchow ska, Z
laboratorium…, s. 235.
70 Tamce.
71 T. O. Benson, Introduction, w : Central European…, s. 14-6.
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cowany na tejce wystawie układ niehierarchi-
czny definiuje wszystkie prezentowane miasta
jako oWrodki, które były Wwiadome pozostałych,
pełni>c funkcjC zarówno centrów, jak i peryfe-
riów wobec samych siebie. Kacdy z nich był
w istocie aktywnym uczestnikiem wymiany
artystycznej – wpływał i sam ulegał wpływom.

Istotnym rysem omawianego przedsiCw-
ziCcia było równiec to, ce kacde z zaprezento-
wanych „centrów” zostało scharakteryzowane
jako miejsce niejednolite, zawsze rozpiCte
miCdzy dwiema przeciwstawnymi tendencjami:
prób> utrzymania swej lokalnoWci i izolacji arty-
stycznej z jednej strony, a otwarciem na miC-
dzynarodowe wpływy z drugiej. Unikaj>c uprosz-
czonych i przejrzystych narracji, niejako w opo-
zycji do zachodniego modelu wiedzy Benson
scharakteryzował pokazane na wystawie mias-
ta jako „miejsca, gdzie artystyczne idiomy, sty-
le, ideologie i jCzyki były dyskutowane, przyj-
mowane, odrzucane i modyfikowane. W rezul-
tacie ich rozwój, podobnie jak ich historia, pełen
jest zak łóceM, przełamaM i indywidualnych
interpretacji sztuki zachodniej, która przeciec
takce je kształtowała”72. W konsekwencji kom-
pleks oWrodków kulturowych Europy Vrodkowej
Benson okreWla krótko mianem polifonii – tj.
niemocliwej do zredukowania wieloWci73.

Jasna deklaracja tego, jak organizatorzy
chc> przedstawić peryferia kultury europejskiej
znalazła odzwierciedlenie takce w układzie ka-
talogu wystawy. Ten zdecydowano siC podzie-
lić na 14 samodzielnych działów tak, aby kac-
dy oWrodek zyskał niezalecn> charakterystykC.
Nalecy szczególnie mocno podkreWlić, ce au-
torami kacdej z partii publikacji s> historycy
sztuki danej narodowoWci tak, ce – dla przykła-
du – czCWci zwi>zane z Łodzi>, Warszaw>,
Poznaniem i Krakowem opracowali kolejno:
Jaromir JedliMski, Andrzej Turowski,  Dorota
Folga Januszewska, Jerzy Malinowski, Piotr
Piotrowski i Tomasz Gryglewicz74.

Sposób, w jaki organizatorzy Wymian
i transformacji zdecydowali siC opisać prezen-
towane przez nich miasta jest tym bardziej
godny uwagi, ce znacz>co odbiega od załoceM,
jakie przyj>ł Stanisławski przygotowuj>c eks-
pozycjC z 1973 roku. O ile ten d>cył raczej do
pomijania lokalnego kontekstu polskiego kons-
truktywizmu, o tyle historycy sztuki zgroma-
dzeni przez Bensona połocyli bardzo ducy
nacisk na aspekt właWciwych danemu miejscu
cech. W prezentacji poszczególnych miast
zwracano duc> uwagC zwłaszcza na to, aby
pojedynczych twórców, ugrupowania lub bar-
dziej złocone zjawiska artystyczne umieWcić
w szerokiej panoramie historyczno-społeczno-
ekonomicznych zalecnoWci, które w najwiCk-
szym stopniu budowały  właWnie ow> lokaln>
tocsamoWć.

W przypadku omówienia czterech miast
polskich kacdy z autorów wzmiankował o sytu-
acji politycznej Polski w czasie sprzed odzys-
kania niepodległoWci.  Zawsze tec podawano
informacjC, pod jakim zaborem znajdował siC
dany oWrodek, a wiCc w jakich warunkach siC
rozwijał i z jak> polityk> wobec kultury musieli
borykać siC jego mieszkaMcy.

Jako ce wystawa obejmowała sztukC
z lat 1910-1930, kontekst zaborów był dla auto-
rów dobrym punktem odniesienia do omówienia
póaniejszej kondycji polskich miast. Vwietnym
przykładem jest w tym wzglCdzie tekst poWwiC-
cony Krakowowi75. Tomasz Gryglewicz pisze
w nim o roli Jana Matejki oraz nieco ogólniej
o zadaniach polskiej sztuki przed 1918 rokiem
– tj. o jej obowi>zku przechowywania ducha
narodowego i krzewienia patriotyzmu. Zaryso-
wawszy tC sytuac jC,  podkreWla nastCpnie,
ce właWnie odzyskanie niepodległoWci zdjCło
z artystów tC powinnoWć i w konsekwencji przy-
czyniło siC do rozwoju sztuki o innych prioryte-
tach, tj. sztuki awangardowej. Tak wiCc objaWnia-
j>c działalnoWć artystyczn> Krakowa, Grygle-

72 Tamce, s. 16.
73 Tamce. W tym kontekWcie bardzo interesuj>co w ypada zestaw ienie słów  Bensona z prac> Michaela Henry’ego
Heima, który podejmuje temat w zajemnych w pływ ów  i zalecnoWci, jakim ulegały jCzyki narodow e w  Europie Vrodkow ej.
Zob. M. H. Heim, Central Europe: The Linguistic Turn, [w :] Central European…, s. 132-40.
74 Odpow iednio: J. Malinow ski, PoznaM, [w:] Central European…, s. 307-11; P. Piotrow ski, Modernity and Nationalism:
Avant-Garde Art. and Polish Independence, 1912-1922, [w :] tamce, s. 312-26; T. Gryglew icz, Cracow, [w :] tamce,
s. 327-32; D. Folga-Januszew ska, Warsaw, [w :] tamce, s. 333-7; M. Król, Collaboration and Compromise: Women
Artists in Polish-German Avant-Garde Circle, 1910-1930, [w :] tamce, s. 338-56; J. JedliMski, Łóda, [w :] tamce,
s. 357-61; A. Turow ski, The Phenomenon of Blurring, [w :] tamce, s. 362-73.
75 T. Gryglew icz, Cracow…, s. 327-32.
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wicz opisuje j> w mocliwie szerokim kontekWcie
historycznym, oczywistym rzecz jasna dla
Polaków, ale zapewne nie w pełni zrozumiałym
dla innych odbiorców katalogu.

JeW li uznano to za konieczne, w tek-
stach odnotowywano równiec szereg innych,
pozaartys tycznych kwesti i, m. in.  przebieg
procesów demograficznych, połocenie miast na
wacnych traktach komunikacyjnych, a okazjo-
nalnie takce st rukturC danej społecznoWci
miejskiej, jak w przypadku Łodzi – oWrodka
wybitnie robotniczego. Jak siC wydaje, zaak-
centowanie tego czynnika było tutaj o tyle isto-
tne, o ile awangarda Wwiadomie obrała sobie to
miasto jako miejsce bez uci>cliwego balastu
w postaci bogatej tradycji artystycznej76.

Wspominano równiec o rozwoju instytu-
cji naukowych i kulturalnych (jak na przykład
łódzkie Muzeum Sztuki), o znaczeniu wybra-
nych szkół artystycznych (jak choćby o Akade-
mii Sztuk PiCknych w Krakowie) czy wreszcie
o polskiej prasie – nie tylko o specjalistycznych
periodykach wypuszczanych przez ugrupowa-
nia awangardowe, ale tec o gazetach codzien-
nych, takich jak popularny Kurier Warszawski,
w którym obok wiadomoWci z zakresu najnow-
szych osi>gniCć nauk Wcisłych zamieszczano
takce artykuły opisuj>ce najnowsze t rendy
w sztuce77.

Za pomoc> tak rozlicznych kontekstów
autorom udało siC zbudować wielow>tkowy
obraz oWrodków polskiej awangardy. Analogicz-
nie w przypadku omówieM konkretnych zjawisk
artystycznych unikano ujednolicaj>cych sche-
matów, a podkreW lano rócnego rodzaju
odmiennoWci zarówno stylistyczne, jak i ideolo-
giczne. Tekst poWwiCcony Łodzi pokazuje to
szczególnie dobrze. Co charakterys tyczne,
uprzywilejowywanym najczCWciej artystom
i tematom takim, jak StrzemiMski, Kobro, grupa
a.r. i Muzeum Sztuki, nie poWwiCcono tutaj
wiCcej miejsca nic  Karolowi Hillerowi czy
cydowskiej grupie artystów Jung Idysz, bCd>-
cej pod wpływem ekspresjonizmu i malarstwa
Marca Chagalla78.

Charakterystyczne jes t  równiec to,
ce niektóre ugrupowania pojawiły siC niezalec-
nie w wiCcej nic jednym tekWcie. Dotyczy to
przedstawicieli Jung Idysz, którzy osiedleni byli
w Łodzi, ale wystawiali takce z poznaMsk> gru-
p> Bunt (Stanisław Przybyszewski, Stanisław
Kubicki, opisani w czCWci poznaMskiej). Bunt
z kolei utrzymywał cywe kontakty z formistami
(zwłaszcza ze Zbigniewem i Andrzejem Prona-
szko), których omówiono szczegółowo w czCW-
ci krakowskiej. Odwołania do tych przykładów
pomagaj> uWwiadomić sobie, jak w obrCbie kilku
tekstów zbudowano s iatkC wzajemnych
odniesieM, istotnie odpowiadaj>c> ty tułowym
wymianom i transformacjom.

Podsumowuj>c (omówiony tu na przyk-
ładzie miast polskich) sposób, w jaki zaprezen-
towano wybrane oWrodki awangardy Wrodkowo-
europejskiej, nalecy zwrócić uwagC zwłaszcza
na dwie kwestie. Po pierwsze, osadzenie zja-
wisk artystycznych w pozaartystycznym kon-
tekWcie. Po drugie, uwydatnienie relacji miCdzy
poszczególnymi miastami – relacji, które na-
wi>zywały siC zazwyczaj spontanicznie i przy
okazji wystaw. Przez zastosowanie tych dwóch
zabiegów organizatorzy chcieli przede wszyst-
kim wskazać na wielow>tkowy i niejednolity
charakter sz tuki Europy Vrodkowej i  trzeba
przyznać, ce projekt ten przeprowadzili nad wy-
raz konsekwentnie.

Abstrahuj>c od polskiej czCWci katalogu
(która jednak dobrze charakteryzuje całoWć
publikacji), nalecy jeszcze wspomnieć o arty-
kule autorstwa Krisztiny Passuth, jako ce bar-
dzo dobrze wpisuje siC on w sformułowany wo-
bec wystawy postulat tworzenia alternatywnej
historii sztuki przy jednoczesnym respektowa-
niu pewnych nowych narzCdzi metodologicz-
nych79. Badaczka podejmuje temat ekspozycji
awangardowej jako samoistnego dzieła sztuki.
Buduj>c swoje kolejne tezy, odwołuje siC do
kilku wacnych dla tej czCWci Europy ekspozy-
cji. S> to m.in. wystawa sztuki nowoczesnej
Bazar z Pragi roku 1923, zorganizowane w tym
samym czasie „Nowe Sztuki” z W ilna oraz

76 J. JedliMski, Łóda…, s. 357-61.
77 Odpow iednio: Tamce, s. 360-1; T. Gryglew icz, Cracow…, s. 328; D. Folga-Januszew ska, Warsaw, s. 334.
78  J. JedliMski, Łóda…, s. 359-60.
79 K. Passuth, The Exhibition as the Work of Art: Avant-Garde Exhibitions in East-Central Europe, [w :] Central
European…, s. 226-46.
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o rok póaniejszy pokaz inauguruj>cy działal-
noWć polskiej grupy Blok80 . Wychodz>c od tego
zestawienia, Passuth zupełnie Wwiadomie bu-
duje alternatywC dla wyborów, jakie dokonał
Altshuler. Jej tekst mocna uznać z pewnoWci>
za jeden z pierwszych powacnych i dobrze sły-
szalnych głosów w sprawie nowej geografii
artystycznej dla tej czCWci kontynentu.

Niejako z załocenia organizatorów wys-
tawa Central European Avant-Gardes: Exchan-
ge and Transformation,  1910-1930 jedynie
inauguruje proces szerszych przemian w zak-
resie historii sztuki nowoczesnej. Nie zanicaj>c
wartoWci wszystkich wysiłków, jakie podejmo-
wano w tej sprawie w ci>gu lat dziewiCćdziesi>-
tych. XX wieku i wczeWniej81 , nalecy jednak przy-
znać, ce to dopiero ta ekspozycja zdaje siC
otwierać nowy rozdział w sposobie pokazywa-
nia sztuki Euro-py Vrodkowej – juc nie przed-
miotowo i wybiórczo (jako odWwiecaj>cej od-
miany dla nasyconego rynku sztuki na Zacho-
dzie82 ), ale w pełni podmiotowo, bez budowania
odniesieM do zachodu, gdy nie jest to koniecz-
ne. Wydaje siC równiec, ce Wymiany i transfor-
macje, otwieraj>c nastCpny – w pewnym sensie
zaliczaj> siC jeszcze do poprzedniego rozdzia-
łu bardzo dynamicznych przemian, jakim pod-
lega obecnie historia sztuki. Podejmuj>c temat
Europy Vrodkowej w mocliwie nienaganny spo-
sób, nie da siC jednak nie zauwacyć, ce przed-

siCwziCcie to jest wci>c kierowane i finanso-
wane przez instytucje z Zachodu oraz ze Sta-
nów Zjednoczonych. Dochodzi wiCc do pewne-
go rodzaju paradoksu: otóc kraje Europy Vrod-
kowej otwieraj> siC na siebie nawzajem i podej-
muj> dyskusjC na gruncie naukowym, ale wci>c
za poWrednictwem centrów.

WłaWnie w tym sensie Wystawy i trans-
formacje zaliczyć mocna jeszcze do tradycji
ustanawiania narracji przez wielkie centra (choć
oczywiWcie jest to zupełnie inna relacja nic ta,
jak> opisano w pierwszej czCWci tej pracy).
WystCpuj>cy tu paradoks został juc jednak
zauwacony. Co najmniej od 2005 roku rodzi siC
coraz wiCcej lokalnych inicjatyw dotycz>cych
współpracy i tworzenia nowej historii  sztuki,
m.in. projekt East Art Map, zapocz>tkowany
w Słowenii; The Continuous Art Class, prowa-
dzone przez serbsk> organizacjC Kuda.org czy
cykl wykładów Writing Central European Art
History, odbywaj>cych siC kolejno w Poznaniu,
Belgradzie i Wiedniu83 . Co wacne, wszystkie
wycej wymienione projekty zrodziły s iC jako
inicjatywy lokalne i obywaj>ce siC bez poWredni-
ctwa Zachodu lub Stanów Zjednoczonych. Z pe-
wnoWci> tego rodzaju przedsiCwziCcia bCd> wyz-
naczać dynamikC rozwoju historii sztuki tej
czCWci kontynentu, jest to jednak jej nowy i jesz-
cze niezbadany etap, który wykracza juc poza
zakres tej pracy.

80 Tamce, passim.
81 W tym w zglCdzie nalecy docenić zw łaszcza działanoWć naukow > Andrzeja Turow skiego, a takce starania
Mieczysław a PorCbskiego w  kw estii objaWniania tw órczoWci polskich artystów  na Zachodzie w  czasie, gdy historyk
sztuki cyw o w spółpracow ał z MiCdzynarodow ym Stow arzyszeniem Krytyków  AICA.
82 Za przykład takiej negatyw nej tendencji moce posłucyć w ystaw a After the Wall.
83 SpoWród w ielu publikacji zob. np. Trans-European Picnic: The Art and Media of Accession, red. KUDA, Novi Sad
2000; The Continuous Art. Class. The Novi Sad Neo-Avantgarde of the 1960’s and 1970’s, red. KUDA, Novi Sad
2005; Omitted History, red. KUDA, Novi Sad 2005; East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, red. IRWIN,
London 2006; Mind the Map! History Is Not Given. A Critical Anthology Based on the Symposium, red. M. Gržinić, G.
Heeg, V. Darian, Leipzig 2006. Aktualnie trw a cykl w ykładów  pod hasłem Writing Central European Art History:
PoznaM – 5-6, 19 IV 2008, Belgrad – 7-9 XI 2008; Cluj-Napoca – XII 2008, termin w ykładów  w iedeMskich nie jest
jeszcze znany. W najblicszym czasie planuje siC w ydać teksty odczytów  w ygłoszonych w  Poznaniu.


