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„Jestem artysta ̨ publicznym”1 – tak mówi o sobie Krzysztof Wodiczko. Krytyczka Maria
Anna Potocka nazywa go z kolei „psycholog[iem] społeczny[m], terapeut[a]̨ i artyst[a]̨, pra-
cujac̨y[m] na materiale społecznym”2. Socjoestetyka, przeprowadzony z artysta ̨ przez Ada-
ma Ostolskiego wywiad-rzeka, który ukaże sie ̨ niebawem nakładem Wydawnictwa Kryty-
ki Politycznej, ukazuje jego twórczość we wszechstronny sposób. Wodiczko opowiada nie
tylko o swoich projektach artystycznych i estetyce oraz polityce, które za nimi stoja,̨ ale
także, co szczególnie ciekawe, ukazuje, w jaki sposób projekty te wynikaja ̨ z jego biografii,
zarówno z jej rozdziału sped̨zonego w PRL (kiedy to, po ukończeniu studiów na Wydziale
Projektowania Przemysłowego ASP w Warszawie, w czasie pracy w Państwowych Zakła-
dach Optycznych usiłował „wydusić z tego systemu to, co [ów system] obiecywał, a obiecy-
wał dosyć poważne rzeczy”3), jak i etapu emigracji – życia „eksmity”, niezadomowionego
i wykluczonego.

W ksiaż̨ce tej na plan pierwszy wysuwaja ̨ sie ̨ projekcje, stanowiac̨e, jeśli chodzi o okres
sped̨zony na Zachodzie, główny wybrany przez artyste ̨ sposób wypowiadania sie.̨ Choć na-
leżałoby raczej powiedzieć, że projekcje udzielaja ̨głosu nie tyle jemu, co swoimbohaterom
i bohaterkom – bezdomnym, weteranom, ofiarom przemocy domowej. Projekcje stwarza-
ja ̨ przestrzeń, w której zabrać głos moga ̨ ci, którzy sa ̨ go na ogół pozbawieni albo którzy
moga ̨mówić tylkow przestrzeniach i sytuacjachwydzielonych, prywatnych, zamkniet̨ych,
odpolitycznionych, takich jak na przykład sytuacja terapeutyczna.

Stworzenie takiej przestrzeni nie jest jednak gestemprostym i jednoznacznym; świadec-
twem tej złożoności może być możliwość określenia jako „projekcji” nie tylko techniczne-
go aspektu dzieł Wodiczki, ale i stojac̨ej za nimi strategii: „słowo projekcja opisuje nie tylko
mechanizm techniczny, ale też »(…) operacje ̨ symboliczna,̨ dziek̨i której pojec̨ia podlega-
ja ̨wizualizacji jako elementy zewnet̨rznej rzeczywistości«”4. Projekcja, czyli rzutowanie –
mechanizm kluczowy dla rysunku technicznego czy mapy – polega na odwzorowaniu da-
nej figury w innym układzie współrzed̨nych (na przykład figury trójwymiarowej w dwóch
wymiarach), umożliwiajac̨ posługiwanie sie ̨otrzymana ̨reprezentacja ̨w wielu kontekstach
– orientacje ̨ w terenie, tworzenie maszyny czy budynku. Projekcje Wodiczki maja ̨ zatem
czynić widocznym, dostep̨nym zmysłowo, to, co abstrakcyjne; oznacza to jednak, że poje-̨
cie czy mechanizm społeczny, których reprezentacje ̨ tworza,̨ nie pozostaja ̨ wskutek tego
procesu nietkniet̨e, niezmienione. Projekcje rzutuja ̨ problemy społeczne czy polityczne
na płaszczyzne ̨ estetyczna ̨ – po to, byśmy mogli je rozwiaz̨ać lub chociaż spojrzeć na nie z
nowej perspektywy.

1 Wywiad telefonicznyMarii Anny Potockiej z KrzysztofemWodiczko, [w:] KrzysztofWodiczko. Projek-
cje publiczne/Public projections, 1996-2004, Kraków: Bunkier Sztuki 2005, s. 112.

2 Tamże, s. 128.
3 Krzysztof Wodiczko, Adam Ostolski, Socjoestetyka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016 [w przy-

gotowaniu; ponieważ tekst ksiaż̨ki nie został jeszcze złożony, nie moge ̨ podać numerów stron].
4 Dick Hebdidge, The Machine is Unheimlich: Krzysztof Wodiczko’s Homeless Vehicle Project, http:/

/www.walkerart.org/magazine/2012/krzysztof-wodiczkos-homeless-vehicle-project [dostep̨: 1.08.2016].
Przytoczony tu cytat, jak również samo określenie strategii Wodiczki jako projekcji, pochodza ̨ od Rosalyn
Deutsche.
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Dla Wodiczki istotnym, konstytutywnym elementem każdej projekcji jest lokalność:
tworzy on „sztuke ̨miejsca”5. Wybiera przestrzenie czy obiekty o symbolicznym znaczeniu
dla danego miasta, takie jak Kopuła Bomby Atomowej w Hiroszimie czy kompleks kultu-
ralny La Jolla w Tijuanie. Maja ̨one także znaczenie strategiczne – współkształtuja ̨przekaz
danej projekcji, zarówno pod wzgled̨em technicznym czy estetycznym, jak i treściowym:
„domagaja ̨sie”̨ umieszczenia na ich fasadzie rak̨ lub twarzy, nasycaja ̨wyznania bohaterów
projekcji nowymi kontekstami znaczeniowymi6. Partykularność miejsca stanowi jednak
sposób przejawiania sie ̨ tego, co uniwersalne – opowieści zwiaz̨ane z danymmiejscem czy
kontekstem kulturowym oddziałuja ̨ także poza nimi. Celem jest odzyskanie przestrzeni
publicznej: przestrzeń, zwłaszcza miejska, stanowi dla artysty – przyjaźniac̨ego sie ̨ z
socjologiem miasta Neilem Smithem i czerpiac̨ego z prac Henriego Lefebvre’a czy Davida
Harveya – obszar kluczowy dla konstytuowania sie ̨ demokracji:

Dlamnie historia praw obywatelskich to historia również przestrzeni publicznej, miasta
jako architektonicznej i planistycznej sceny dynamicznego, pełnego tarć procesu. Miasto
to również arena walki o prawo do wolnego dostep̨u do tej przestrzeni komunikowania
sie ̨ i protestu, a wiec̨ o prawo do aktywnego uczestnictwa w procesie demokratycznym,
bez którego walka o rozszerzanie praw nie jest możliwa. Miasto to kolebka, ale też scena i
stawka demokracji.7

Niektóre projekcje, takie jak ta pochodzac̨a z 1987 roku, wystawiona w nowojorskiej Hal
BrommGallery na East Village i poświec̨ona gentryfikacji tej dzielnicy, dotycza ̨bezpośred-
nio kwestii zawłaszczania, erozji przestrzeni publicznej. Inne sa ̨ raczej ingerencjami w te ̨
przestrzeń, wytwarzajac̨ymi pewne efekty poprzez nadanie publicznego charakteru temu,
co wykluczone, sprywatyzowane lub zmarginalizowane.

Materialność przestrzeni, która ̨angażuja ̨projekcje, ma szczególne znaczenie. Projekcje
to „dialog z budowlami”8. Wodiczkomówi o budynkach jak o żywych istotach, uczłowiecza
je: „utożsamiamy sie ̨ z budynkami, traktujemy je wrec̨z jak żywych partnerów, mentalnie
wświetlamy je w siebie i w efekcie stajemy sie ̨ na przykład »romantycznie osamotniona«̨
wieża ̨ ratuszowa ̨w Krakowie czy niema ̨ fasada ̨La Jolla”9. Konsekwentnie używa jez̨yka za-
cierajac̨ego granice mied̨zy bytami ożywionymi i nieożywionymi, ludźmi i przedmiotami,
relacjami społecznymi i bed̨ac̨a ̨ ich warunkiem czy też podłożem materialna ̨ infrastruk-
tura.̨ Ukazuje, że rozróżnienia te, które przyzwyczailiśmy sie ̨ uznawać za oczywiste, być
może wcale takie nie sa.̨ Jego uwagi, a także ogólniej praktyka artystyczna, antycypuja ̨
wiec̨ stanowisko Judith Butler z jej najnowszej ksiaż̨ki, gdzie autorka stwierdza, że walki o
demokracje ̨ nie tylko wymagaja ̨ materialnej infrastruktury, która je umożliwia, podtrzy-
mujac̨ życie zaangażowanych w walke ̨ ciał, ale i czynia ̨ te infrastrukture ̨ stawka ̨walki czy

5 Dariusz Doliński, Krzysztof Wodiczko jako psycholog społeczny, zapełniajac̨y przestrzeń publiczna ̨
wydarzeniami artystycznymi, [w:] Krzysztof Wodiczko. Projekcje publiczne…, s.132.

6 Maria Anna Potocka, Sztuka cudzej prywatności, [w:] Krzysztof Wodiczko. Projekcje publiczne…, s.
136.

7 Krzysztof Wodiczko, Adam Ostolski, dz. cyt.
8 Tamże.
9 Tamże.
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wrec̨z jej aktorem: „nie sposóbmówić o ciałach, abstrahujac̨ od ich środowisk,maszyn i zło-
żonych systemów społecznej współzależności, które umożliwiaja ̨ ich istnienie; nie-ludzkie
aspekty cielesnego życia okazuja ̨ sie ̨ być konstytutywne dla ludzkiego przetrwania i roz-
kwitu”10.

Szczególniewymowny jest pod tymwzgled̨em fragment Socjoestetyki poświec̨ony pomni-
kom; Wodiczko mówi o nich jak o ludziach cierpiac̨ych z powodu historycznej traumy:

Pomniki zawsze podejrzewa sie ̨ o ideologiczna ̨ kolaboracje ̨ z władza,̨ ale równocześnie
sa ̨one ofiarami tejże władzy i przez to wymagaja ̨– jak my – specjalnego leczenia psychote-
rapeutycznego. Nazywam to pomnikoterapia.̨ (…) Choć patrza ̨ nieruchomymi oczyma na
ludzkie nieszcześ̨cia, pomniki nie moga ̨nikomu pomóc. Czuja ̨sie ̨przy tymwinne za lanso-
wane przez nie fałszywe hasła, które tylko wped̨zaja ̨ ludzi w kolejne nieszcześ̨cia. Pomniki
sa ̨wiec̨ straumatyzowane, i tak jak żyjac̨y w ich cieniu ludzie wymagaja ̨ leczenia.11

Każe to Adamowi Ostolskiemu nazwać jego podejście „posthumanistycznym humani-
zmem”.

Jak mamy rozumieć twierdzenie, że pomniki maja ̨ traume,̨ cierpia,̨ czuja ̨ sie ̨winne? Do-
słownie czy („tylko”) metaforycznie? Kojarzy sie ̨ ono ze strategicznym animizmem pro-
ponowanym przez Jane Bennett w Vibrant Matter: postuluje ona, by myślac̨ o sprawczości
tego, co nie-ludzkie, w tymmaterii nieożywionej, podjać̨ ryzyko animizmu12. Oznaczałoby
to traktowanie przedmiotów i materii jako obdarzonych sprawczościa,̨ oddziałujac̨ych, a
tym samym w jakiś sposób żywych czy wrec̨z posiadajac̨ych podmiotowość. Nie chodzi o
przypisanie im sprawczości ludzkiej, definiowanej przez intencjonalność i świadomość, a
o próbe ̨ (choć można mieć wat̨pliwości, czy w pełni udana)̨ poszerzenia kategorii spraw-
czości tak, by nie oznaczała tylko działania świadomego, wolicjonalnego, czyli z definicji
ludzkiego.

Nie jest jednak oczywiste, że Wodiczko posługuje sie ̨ takim właśnie dyskursem. Jego wy-
powiedzi można równie dobrze uznać za dotyczac̨e ludzkiej sprawczości osadzajac̨ej sie,̨
materializujac̨ej w przedmiotach. Ludzka, społeczna, historyczna trauma osadzałaby sie ̨
w pomnikach; przedmioty byłyby zatem tylko substratem relacji społecznych, czymś, co
je stabilizuje, utrwala, ale też alienuje. Ta interpretacja jest bliższa zdrowemu rozsad̨ko-
wi i bezpieczniejsza; animizm to bowiem rzeczywiście ryzykowny wybór. Grozi nadaniem
sprawczości tak szerokiego zakresu, że kategoria ta przestanie mieć jakiekolwiek znacze-
nie i użyteczność13.

10 Judith Butler, Notes Toward a Performative Theory of Assembly, Cambridge, London, Harvard Uni-
versity Press 2015, s. 131 [przekład tej ksiaż̨ki ukaże sie ̨w Wydawnictwie Krytyki Politycznej].

11 Krzysztof Wodiczko, Adam Ostolski, dz. cyt.
12 Jane Bennett, Vibrant Matter, Durham, London: Duke University Press 2010, s. 92−93.
13 Paul Rekret podkreśla, że nowy materializmma problem z ujec̨iem warunków własnej praktyki i nie-

ustannie ryzykuje fetyszyzowanie społecznych mechanizmów wytwarzajac̨ych materialna ̨ czy nie-ludzka ̨
sprawczość, która ̨opisuja ̨ (zob. Paul Rekret, A critique of new materialism: ethics and ontology, “Subjectivi-
ty” 2016). Dotyczy to, jak sad̨ze,̨ w szczególności teorii kładac̨ych nacisk na afirmacje ̨kosztem krytyki, takich
jak stanowisko Jane Bennett.
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Mimo to zagadnienie sprawczości tego, co nie-ludzkie i nieożywione domaga sie ̨ dal-
szej refleksji. Dlatego chciałabym myśleć, że w wypowiedziach Wodiczki na temat traumy
pomników obecny jest pewien moment „animistyczny”; być może byłby to swego rodza-
ju postkonstruktywistyczny animizm, nie unikajac̨y poślizgu mied̨zy znaczeniem dosłow-
nym i metaforycznym, ale wyzyskujac̨y go?

Intuicje ̨ te ̨ potwierdzaja ̨ inne projekty artysty – maszyny takie jak wczesny Instrument
osobisty czy Pojazd bezdomnych. Ukazuja ̨ one role ̨ protez technicznych we współtworzeniu
relacji społecznych i ich przekształcaniu. Nie da sie ̨ w ich przypadku oddzielić wymiaru
koncepcyjnego odmaterialnego: maszyna stanowi tyleż estetyczne sformułowanie proble-
mu politycznego, co interwencje ̨weń, choć nature ̨ tej interwencji czes̨to trudno sprecyzo-
wać. Sztuka Wodiczki nie ma na celu dostarczania przekazu dajac̨ego sie ̨ łatwo przełożyć
na jez̨yk dyskursywny; widać to szczególnie dobrze w przypadku Pojazdu dla bezdomnych,
mogac̨ego pełnić role ̨ schronienia i narzed̨zia pracy (zawierał on pojemnik na zebrane bu-
telki i puszki). Czy jest to praktyczne rozwiaz̨anie majac̨e ułatwić życie bezdomnym? Kry-
tyka opieki społecznej, niemajac̨ej im wiele do zaoferowania? Prowokacja, stwierdzenie:
„jeśli nie to, to co proponujecie?”14. Jest wszystkim tym i czymś jeszcze innym: maszyna
umożliwia zachowanie wieloznaczności, bed̨ac̨ zarazem, w swej materialności, czymś, co
może przekształcić materialna ̨ infrastrukture ̨ (warto wspomnieć, że pojazd podobał sie ̨
ponoć znacznie bardziej bezdomnym niż krytykom).

Maszyny i projekcje sa ̨protezami: „dziek̨i nowymprotezom–w ramach, jak to nazywam,
protetyki kulturowej – stwarzamy warunki dla rozwiniec̨ia własnej, cudzej lub wspólnej z
innymi wirtuozerii”15. Jak podkreśla Wodiczko, chodzi o protezy nowego typu; o ile trady-
cyjnie proteza miała na celu dopasowanie organizmu do normy, współcześnie służy raczej
zwiek̨szaniu jego możliwości działania:

dzisiejsze multimedialne, interaktywne protezy sa ̨ zupełnie czymś innym niż te stare,
czysto mechaniczne. Nie tylko umożliwiaja ̨ zrobienie czegoś, ale też stwarzaja ̨ nowa ̨ sytu-
acje ̨performatywna,̨ w której odkrywamy i rozwijamy nasze nowe umiejet̨ności. Odkrywa-
my dla siebie nowe formy komunikowania sie ̨ i ekspresji, kształtowania swojego obrazu w
oczach innych, nowe szanse na funkcjonowanie w społeczeństwie.16

Sa ̨ wiec̨ nie tyle narzed̨ziami, co aktorami – ponieważ nie sposób oddzielić materialnej
infrastruktury od słów i czynów, które ona umożliwia; działajac̨y człowiek i jego protezy
tworza ̨ całość. Techniczne medium umożliwiajac̨e wypowiedź modyfikuje ja,̨ kształtuje i
wpływa na społeczne efekty, które jest w stanie ona wytworzyć.

Unaocznia to historia Rozbroi, urzad̨zenia pozwalajac̨ego japońskim „nieprzystosowa-
nym” nastolatkom mówić szczerze (i publicznie) o swoich problemach. Jak mówi Wodicz-
ko, nagrany w ramach projektu film wywołał kontrowersje. „Zrobił sie ̨ z tego przy oka-
zji skandal, ponieważ koła psychoterapeutyczne zaprotestowały, jak można pozwalać »pa-
cjentom« wystep̨ować w przestrzeni publicznej i mówić prawde,̨ która może na przykład

14 Dick Hebdidge, The Machine is Unheimlich: Krzysztof Wodiczko’s Homeless Vehicle Project.
15 Krzysztof Wodiczko, Adam Ostolski, dz. cyt.
16 Tamże.
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kogoś obrazić”17. Wyznania dotyczac̨e braku kontaktu z rodzicami czy opresyjności japoń-
skiego systemu kształcenia powinny, w ich rozumieniu, pozostać zamkniet̨e w ramach sy-
tuacji terapeutycznej; projekt Wodiczki pozwolił im wymknać̨ sie ̨ z tych ram, wprowadzić
prywatyzowana,̨ uciszana ̨ prawde ̨w obreb̨ dyskursu publicznego.

Nie tylko ten, ale i inne projekty można określić jako przykłady publicznej konfesyjno-
ści. Sam Wodiczko mówi, że zajmuje go „problem przestrzeni publicznej jako przestrzeni
psychoterapeutycznej”[18]. Projekcje czynia ̨ bohaterami ludzi opowiadajac̨ych swoje hi-
storie – zwykle traumatyczne; intymność i szczerość sa ̨ ich istotowym składnikiem; idzie
w nich, jak ujmuje to Maria Anna Potocka, o to, by „zaakceptować stylistyke ̨cudzej krzyw-
dy i skargi”18. Jednocześnie te osobiste, trudne wypowiedzi zostaja ̨wyrwane z ograniczaja-̨
cego kontekstu terapii czy intymnego zwierzenia, pojawiaja ̨ sie ̨ w miejscach publicznych,
stajac̨ sie ̨ słyszalnymi dla zbiorowości, nabierajac̨ charakteru politycznego.

Wyznawanie prawdy o sobie jest, jakwiemydziek̨i Foucaultowi, istotnymmechanizmem
konstruowania zachodniej tożsamości; modernizacja z kolei sprawiła, że dotyczy ono dziś
nie tylko społeczeństw zachodnich. Jest także zjawiskiem dwuznacznym – stanowi narze-̨
dzie emancypacji (pomyślmy o roli coming outu w polityce LGBT19) i kontroli (co widoczne
na przykładzie spowiedzi). Dwuznaczność ta nigdzie nie jest bardziej widoczna niż w przy-
padku instytucji terapii, podbudzajac̨ej zwierzenia po to, by pomóc podmiotowi w poko-
nywaniu przeszkód (w jej najlepszym wydaniu, gdy nie chodzi o normalizacje ̨ podmiotu);
zarazemzamyka zwierzeniew ramach sfery prywatnej i dyskursu indywidualizujac̨ego, od-
politycznia je. Wodiczko interweniuje właśnie w tym miejscu, przecinajac̨ splot wyznania
i prywatności: przenosi bolesne słowa kobiet z Tijuany, zmagajac̨ych sie ̨z wyzyskiem i me-̨
ska ̨przemoca,̨ czy słowa weteranów borykajac̨ych sie ̨ z wojenna ̨ trauma ̨w obszar publicz-
nych słów i czynów. Nadaje im polityczny charakter, ale dwuznaczność konstytutywna dla
wyznania nie zostajew ten sposób usuniet̨a; nie sposób sie ̨jej pozbyć, nawetwykorzystujac̨
konfesyjność w tak świadomy i krytyczny sposób.

Sam projekt „oddawania głosu wykluczonym” jest przecież ryzykowny: „[a]rtysta mu-
si stanać̨ autentycznie po stronie ofiar i równocześnie – w pozytywnym znaczeniu tego
słowa – musi umieć nimi manipulować”20. Czy głosy wykluczonych nie sa ̨ przy tym tyl-
ko materiałem, na którym pracuje artysta, działajac̨ w ostatecznym rozrachunku na rzecz
własnego prestiżu? Jednak nawet jeśli przyznamy, że za aktywizmem czy sztuka ̨zaangażo-
wana ̨zawsze kryja ̨ sie ̨prywatne motywacje twórcy, a status sztuki jako narzed̨zia społecz-
nej zmiany pozostaje naznaczony ambiwalencja,̨ możemy dostrzec różnice ̨mied̨zy sztuka ̨
cynicznie wykorzystujac̨a ̨ wykluczonych (w czym celuje na przykład Santiago Sierra) a
sztuka ̨ usiłujac̨a ̨ przynajmniej sproblematyzować to wykluczenie w praktyczny sposób –
co Wodiczko z pewnościa ̨ czyni.

17 Krzysztof Wodiczko, Adam Ostolski, dz. cyt.
18 Maria Anna Potocka, Sztuka cudzej prywatności, s. 144.
19 Tomasz Basiuk, Coming out a queer: kontekst amerykański, kontekst polski, [w:] Monika Kłosowska,

Mariusz Drozdowski, Agata Stasińska [red.], Strategie queer. Od teorii do praktyki, Warszawa: Difin 2012.
20 Maria Anna Potocka, dz. cyt., s. 144.
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Nie wydaje sie ̨ zreszta,̨ by on sam chciał uniknać̨ dwuznaczności: podkreśla, że nie robi
sztuki politycznej w tradycyjnym sensie, czyli takiej, która dostarczałaby jednoznacznych,
zdecydowanych odpowiedzi. Na przykład zamiast sztuki antywojennej proponuje sztuke ̨
odwojenna ̨ (unwar) – ukazujac̨a ̨ warunki możliwości dyskursu wojennego i „mobilizacji
mas do wojny”21. Ostolski określa jego metode ̨ jako dekonstrukcyjna2̨2; jednocześnie pasu-
je też do niej, wcale nie rozumiane tu deprecjonujac̨o, określenie „realizm społeczny”23.
Można by chyba po prostu powiedzieć, że jest to dobra sztuka polityczna czy też sztuka
robiac̨a dobra,̨ prawdziwa ̨ polityke ̨ – taka ̨w rozumieniu Rancière’owskim, kwestionujac̨a ̨
granice i podziały istniejac̨ego reżimu widzialności i wypowiadalności.

21 Krzysztof Wodiczko, Adam Ostolski, dz. cyt.
22 Tamże.
23 Maria Anna Potocka, dz. cyt., s. 138−140.

7



Anarcho-Biblioteka
Dobry pieróg to wywrotowy pieróg

Joanna Bednarek
Wyleczyć pomniki

Socjoestetyka Krzysztofa Wodiczki

wakat.sdk.pl
przypisu nr 18 nie ma, bo brakuje go w oryginalnym tekście

pl.anarchistlibraries.net

http://wakat.sdk.pl/wyleczyc-pomniki-socjoestetyka-krzysztofa-wodiczki/

