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JAK NADAWAĆ ZNACZENIE?  
WYSTAWA „STAN ŻYCIA. 
POLSKA SZTUKA 
WSPÓŁCZESNA 
W KONTEKŚCIE 
GLOBALNYM” W NATIONAL 
ART MUSEUM OF CHINA 
W PEKINIE
HOW TO GIVE MEANING? 
“STATE OF LIFE. POLISH CONTEMPORARY ART 
WITHIN A GLOBAL CONTEXT”. AN EXHIBITION 
IN THE NATIONAL ART MUSEUM OF CHINA IN 
BEIJING

Jarosław Lubiak
Akademia Sztuki w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Abstract: In 2015, the National Art Museum of China in 
Beijing hosted an exhibition entitled “State of Life. Polish 
Contemporary Art within a Global Context”. It was a com-
prehensive and diversified presentation of Polish cultu-
re in China, and both its content and professional intent 
drew upon three main challenges. The first consisted 

in incorporating the experiences dispersed and offered 
by contemporary art in a story which would at some po-
int correspond to the format of a national presentation. 
The core difficulty was the complexity and ambiguity of 
the relationship between contemporary art and national 
identity, and more precisely the form of the nation. The  
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second challenge was translating those experiences into 
a story which would be understood by the audience from 
a different and remote culture. The obstacle was not only 
the translation itself, but also the very subtle aspect of the 
differences in the importance of similar experiences in di-
verse cultural contexts. The third challenge was to arrange 
cooperation between two countries whose cultural policies 

differ completely and whose cultural infrastructure is or-
ganised quite differently. Those challenges resulted in the 
methodology of the exhibition which, contrary to narrative 
exhibitions and typical expositions of contemporary art, im-
plied the creation of a story through experiences materia-
lised in works of art.

Keywords: contemporary art, global art, narratology, museum, narrative exhibition, national identity, experiences.

Długi marsz
Wystawa „Stan życia. Polska sztuka współczesna w kon-
tekście globalnym” otworzona została 10 maja 2015 r. 
w National Art Museum of China (NAMOC)  w Pekinie z ce-
remonialną oprawą odpowiednią do międzypaństwowej 
współpracy. Była elementem szerokiej i zróżnicowanej pre-
zentacji kultury polskiej w Państwie Środka, jednocześnie 
na poziomie merytorycznym oraz profesjonalnym stano-
wiła próbę podjęcia trzech zasadniczych wyzwań. Pierwsze 
z nich polegało na wpisaniu rozproszonych doświadczeń 
oferowanych przez sztukę współczesną w opowieść spo-
tykającą się w jakikolwiek sposób z formatem prezentacji 
narodowej. Podstawowa trudność wynikała tu ze złożonej 
i niejednoznacznej relacji sztuki współczesnej do narodo-
wej tożsamości, ściślej do formy narodu. Drugim wyzwa-
niem było przełożenie tych doświadczeń na opowieść, któ-
ra byłaby czytelna dla odbiorców z odmiennej i odległej 
kultury. Trudnością nie była tu wyłącznie sama translacja, 
lecz również subtelna kwestia różnic w ważkości podob-
nych doświadczeń w odmiennych kontekstach kulturowych. 
I wreszcie trzecim wyzwaniem było ułożenie współpracy 
w sytuacji, gdy w obu krajach prowadzone są zupełnie od-
mienne polityki kulturalne oraz zupełnie inaczej zorganizo-
wana jest kulturalna infrastruktura.

Pierwsze dwa problemy musiały zostać rozwiązane za po-
średnictwem samej wystawy, ale z uwzględnieniem całego 
kontekstu, w jakim się ona miała pojawić. Z jednej strony 
była ona częścią sezonu polskiego, a dzień jej otwarcia był 
jednocześnie ostatnim dniem prezentacji ekspozycji „Skarby 
z kraju Chopina. Sztuka polska XV–XX wieku” w National 
Museum of China przygotowanej przez Muzeum Narodowe 
w Warszawie (MNW) i Instytut Adama Mickiewicza (IAM)1. 
Obie wystawy ułożyły się zatem w sekwencję, w której 
przedstawiono pełną panoramę historii sztuki polskiej od 
połowy drugiego tysiąclecia do dziś.  NAMOC oraz National 
Museum of China (NMC) są najważniejszymi muzeami ar-
tystycznymi w kraju. W takim kontekście przygotowana 
przez Muzeum Sztuki w Łodzi (MSŁ) i IAM wystawa „Stan 
życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym”  
siłą rzeczy wpisywała wszystkie prezentowane na wystawie 
dzieła w schemat narodowej identyfikacji. 

Przypisywana im polskość miała zostać przełożona na opo-
wieść czytelną dla chińskich odbiorców. 9 kwietnia 2013 r. 
w NAMOC odbyła się dyskusja o przedłożonej wcześniej 
wstępnej koncepcji wystawy. Ówczesny dyrektor muzeum 
prof. Fan Di’an duży nacisk kładł na kwestię kulturowego 
znaczenia i doniosłość – w kontekście kultury chińskiej  – do-
świadczeń oferowanych przez poszczególne dzieła. Głos Fana 

był o tyle interesujący, że uczestniczył on we wprowadzaniu 
sztuki współczesnej do Chin ― należał m.in. do komitetu or-
ganizacyjnego  wystawy „China/Avant-Garde” uznawanej za 
jej pierwszą oficjalną manifestację,  prezentowanej w dniach 
5–17.02.1989 r. w NAMOC-u2. Dyskusja o dziełach na wysta-
wę „Stan życia” pozwoliła określić pola wspólne i możliwości 
dla międzykulturowej translacji.

Trzecie z wyzwań jest najmniej istotne dla tych rozważań, 
chociaż w bezpośredni sposób określało ono samą możli-
wość realizacji projektu. Pierwsze próby zostały podjęte 
pod patronatem IAM-u na przełomie 2009–2010 i były pro-
wadzone zarówno w Pekinie, jak i Kantonie. Spaliły jednak 
na panewce i dopiero zaangażowanie NAMOC-u w projekt 
w 2012 r. umożliwiło sfinalizowanie go w roku 2015.

Wystawę odwiedziło 126 000 ludzi3, co sugeruje, że uda-
ło się nadać prezentowanym na niej problemom odpowied-
nią wagę i doniosłość. Trudno będzie jednak określić, jaki  
wywarła wpływ na odbiorców czy też jaka opowieść zrodzi-
ła się z oglądu przez nich wystawy. W jednym z komenta-
rzy (na portalu people.cn) zasadniczy nacisk został położony 
na humor i zabawę4. Położenie akcentu na humorystyczny 
charakter wystawy przesłaniało niestety odbiór ironii jako 
formy krytycznej relacji do opracowywanej artystycznie ma-
terii. Jest to zapewne jeden z niezliczonych elementów, któ-
re zagubiły się w procesie tłumaczenia polskiego tekstu na 
język chiński. 

Z perspektywy sztuki współczesnej nie jest to jednak żad-
na strata, przeciwnie – to co stracone domaga się zastą-
pienia w twórczym uzupełnieniu lub nawet wynalezieniu 
treści. Ekspozycyjna narracja oparta jest na strukturze wy-
kluczającej istnienie z góry założonej treści, która miałaby 
być przekazana za pośrednictwem wystawy jako mniej lub 
bardziej przejrzystego medium. Wynika to z samej natury 
sztuki współczesnej, jak z i przyjętej przeze mnie, jako kura-
tora wystawy, metodologii tworzenia ekspozycji. 

Sztuka globalna a polska sztuka 
współczesna
W swoim klasycznym tekście Contemporary Art as Global 
Art: A Critical Estimate Hans Belting wskazał rok 1989 jako 
cezurę dla zjawiska, które określił mianem sztuki globalnej5.  
Dla Beltinga jest ona tożsama ze sztuką współczesną i po-
wstaje w wyniku transformacji sztuki nowoczesnej. O ile 
jednak sztuka nowoczesna była określona przez politycz-
ną i kulturową dominację Stanów Zjednoczonych i Europy 
Zachodniej oraz przez ich tradycje artystyczne, o tyle sztuka 
współczesna dzięki procesom globalizacji nie tylko pojawia  

   
   

 -
   

   
   

   
   

- 
   

   
   

   
  -

   
   

   
   

   
- 

   
   

   
   

  -
   

   
 



156 MUZEALNICTWO 57

się na obszarach pozbawionych tradycji kulturowej i arty-
stycznej nowoczesności ale, co więcej, nie jest już w ża-
den sposób wyrazem bezpośredniej dominacji dawnych 
zachodnich centrów. Ideą komplementarną do moderni-
zmu była idea sztuki świata, określanej w odniesieniu do 
euro-amerykańskich wzorców kulturowych, traktowanych 
jako uniwersalne. Pojęcie sztuki świata jest ściśle powiąza-
ne z kolonizacją. Natomiast sztuka globalna powiązana jest 
z procesem dekolonizacji i podważeniem kulturowych he-
gemonii XX-wiecznych centrów.

Rozpatrywaną, z punktu widzenia wewnętrznych cech, 
sztukę współczesną jako sztukę globalną cechuje prze-
de wszystkim jej strukturalne powiązanie z rynkiem sztu-
ki, który jest głównym mechanizmem kreowania wartości 
artystycznych. Natomiast rozpatrywana z punktu widzenia 
praktyk artystycznych, jawi się ona jako kontynuacja i roz-
winięcie niektórych nurtów sztuki nowoczesnej, takich jak 
pop-art (szeroko rozumiany), sztuka nowych mediów (wi-
deo, instalacja) czy sztuka konceptualna. Pod względem 
infrastrukturalnym jej symbolicznym miejscem nie jest już 
MoMA, lecz MoCA. W przeciwieństwie do muzeów sztuki 
nowoczesnej, muzea sztuki współczesnej zdaniem Beltinga 
nie są budowane z ideą wystawiania historii sztuki, lecz 
mają ambicję reprezentowania rozszerzającego się świata 
w zwierciadle sztuki współczesnej6.

Belting wybrał rok 1989 jako przełomowy  ze względu na 
to, że wówczas w  Centre Pompidou odbyła się wystawa 
„Magiciens de la terre”, której kuratorem był Jean-Hubert 
Martin. Tę samą datę uznaje się dosyć powszechnie za ce-
zurę w polskiej historii sztuki, mimo iż w roku tym nie było 
żadnego zjawiska artystycznego, które można by uznać za 
szczególnie przełomowe7. Punktem odniesienia jest wyłącz-
nie moment transformacji politycznej i ustrojowej, której 
efektem było włączenie się Polski do światowego systemu 
gospodarczego i przyjęcie kapitalizmu w jego neoliberalnej 
wersji. 

Dynamika rozwoju praktyk artystycznych, jaka pojawi-
ła się w Polsce po roku 1989 wykazuje zbieżność z mode-
lem Beltinga –  kontynuowane i rozwijane były tradycje 
nowych mediów i sztuki konceptualnej. Zasadnicza różni-
ca w stosunku do tego modelu przejawiała się w tym, że 
w Polsce rynek sztuki miał bardzo słaby udział w kształto-
waniu procesów artystycznych. W istocie do dziś główną 
rolę w kształtowaniu życia artystycznego odgrywają pub-
liczne finansowanie i publiczne instytucje. Być może to była 
jedna z głównych przyczyn opóźnionego włączenia się pol-
skiej sztuki współczesnej w obieg sztuki globalnej. 

Nie miejsce tu na rekonstrukcję historii sztuki polskiej po 
1989 r., pozwolę sobie jednak zanalizować pokrótce jej dy-
namikę, aby przedstawić okoliczności, które były punktem 
wyjścia do tworzenia wystawy „Stan życia”.  Na początku 
lat 90. XX w. nie było jeszcze żadnych sygnałów wskazują-
cych na jakiekolwiek zerwanie z tym, co działo się w latach 
80., przeciwnie wyraźnie widoczna była ciągłość praktyk 
artystycznych. Skutkiem tej kontynuacji ok. połowy lat 90. 
wyłoniły się działania określone później mianem sztuki kry-
tycznej8. Pierwszą jej wyraźniejszą manifestacją była wy-
stawa „Antyciała” w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski w Warszawie w roku 1995, w której wzięli 
udział między innymi Zofia Kulik, Zbigniew Libera, Katarzyna 
Kozyra. Prezentowane prace powstały jako wyraz sprzeciwu 

wobec zwyczajowych sposobów myślenia czy traktowa-
nia ciała ludzkiego w kulturze. Dla sztuki krytycznej, z któ-
rą wiązani byli również tacy artyści jak Paweł Althamer, 
Artur Żmijewski kluczowe było pytanie o miejsce jednos-
tki w społeczeństwie oraz badanie mechanizmów opresji, 
którym jest ona poddawana w relacjach z innymi jednost-
kami czy z rozmaitymi instytucjami. Środki, którymi się po-
sługiwali artyści często wzbudzały kontrowersje i sprzeciw 
niektórych odbiorców. Ich skrajnym przejawem był proces 
o obrazę uczuć religijnych wytoczony Dorocie Nieznalskiej 
w 2001 r. (zakończony po odwołaniach uniewinnieniem 
w roku 2009). Na początku nowego tysiąclecia dokonał się 
zwrot w polskiej sztuce, którego najwyraźniejszym przeja-
wem była wystawa  „Rzeczywiście, młodzi są realistami” 
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2002 
roku. Wskazywała ona na pojawienie się nowego pokolenia 
artystów, które nie było już zainteresowane krytyką insty-
tucji społecznych, lecz raczej obserwowaniem rzeczywisto-
ści z ironicznego dystansu. W miejsce interwencji w tkan-
kę społeczną pojawiła się reprezentacja codziennego życia 
– nie przypadkiem dominującym środkiem wyrazu dla tej 
grupy stało się malarstwo. Powrót do malarstwa przedsta-
wiającego, ale jednocześnie podjęcie gry z tym medium 
stały się wyróżnikami praktyki artystycznej takich artystów 
jak Wilhelm Sasnal, Rafał Bujnowski, Robert Maciejuk, 
Zbigniew Rogalski. Artyści malowali podpatrzone sceny lub 
sytuacje albo zawłaszczali fragmenty otaczającej ich co-
dzienności, która stawała się uprzywilejowaną materią ich 
sztuki. Pod koniec dekady ta materia uległa wyczerpaniu 
i pojawił się fenomen nazywany przez jednego z krytyków 
„zmęczeniem rzeczywistością” – zmęczeniem prowokują-
cym wycofanie się do świata fantazji i powrót do praktyk 
surrealistycznych9. Jakub Julian Ziółkowski jest artystą, któ-
ry w najbardziej twórczy sposób przywraca surrealistyczną 
wrażliwość we współczesnej sztuce. „Zmęczenie rzeczywi-
stością” obwieszczone w 2009 r. było ostatnią z prób spre-
cyzowania dominującego motywu, czy też nastroju pol-
skiej sceny artystycznej. Od tego czasu wyraźne stało się 
rozproszenie praktyk i zwiększanie ich różnorodności oraz 
zanik artystycznej dominanty. Wyraźnym potwierdzeniem 
tego stanu była prezentacja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie „Co widać?” z 2014 roku. 

Rozmnożenie i rozproszenie zindywidualizowanych prak-
tyk artystycznych było mocno sprzężone ze wzmocnieniem 
się rynku sztuki w Polsce oraz prywatnych instytucji zaj-
mujących się sztuką. Był to też moment, w którym polska 
sztuka współczesna w istocie zlała się ze sztuką globalną. 
Odbyło się to przez surrealistyczne zerwanie z otaczającą 
codziennością, co rodzi pytanie o stosunek sztuki współ-
czesnej do środowiska, z którego się wyłania. Wystawa 
„Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście glo-
balnym” była próbą odpowiedzi na to pytanie.

Sztuka współczesna a forma narodu

Precyzując różnicę między sztuką świata a sztuką global-
ną Belting używa zaskakującego porównania: W skrócie 
nowa sztuka dziś jest globalna w bardzo podobny sposób 
jak world wide web jest globalna. Internet jest globalny 
w tym sensie, że jest używany wszędzie, ale to nie znaczy, 
że ma uniwersalną treść czy przekaz. Jest infrastrukturą,  
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której techniki oferują system nawigacji. Internet obiecuje 
wolny dostęp i dlatego umożliwia osobistą odpowiedź na 
świat innych użytkowników10. O ile wcześniej można było 
zakładać, że uniwersalne wartości kultury zachodniej zo-
staną przyjęte na całym świecie i euro-amerykańska sztuka 
jest w istocie sztuką powszechnie wytyczającą wzorce dla 
lokalnych scen artystycznych, o tyle dziś mamy do czynie-
nia z dostępnym globalnie formatem praktyk artystycznych, 
ale nie z globalną treścią czy przekazem. Rodzi to pytanie 
o to, czy treści i przekazy są wytwarzane lokalnie, a w kon-
tekście wystawy, jak ma się to do kultur i tożsamości naro-
dowych. Najprościej można to ująć w pytaniu: jak bardzo 
polska może być sztuka współczesna związana z naszym 
krajem (nie tylko tworzona tutaj, ale również przez arty-
stów pochodzących stąd, a mieszkających w różnych miej-
scach świata)?

Odwołując się do myśli Étienne’a Balibara można je sfor-
mułować jeszcze precyzyjniej: jaką relację ustanawia sztuka 
współczesna z tym, co nazywa on formą narodu?  Balibar 
przedstawił swoją koncepcję w końcu lat 80., a zatem 
w momencie rodzenia się sztuki globalnej. Przez to poję-
cie opisuje on formę, jaką otrzymują społeczne formacje 
w ramach nowoczesnego państwa narodowego. Podkreśla 
trzy aspekty tego pojęcia: 1. forma narodu jest realizowa-
na tylko w kontekście wielości narodów; 2.  korespondencja 
między formą narodu, a wszystkimi innymi zjawiskami, ku 
którym się ona kieruje, wymaga jako warunku wstępnego 
zupełnego (bez wyjątków) i czytelnego (bez nakładania się) 
rozdzielenia światowego terytorium i ludności pomiędzy po-
lityczne byty, aby żadna „własność” społeczna –  materialna 
czy ideowa – nie wymknęła się narodowej determinacji, ani 
nie mogła być narodowo nadmiernie zdeterminowana; 3. 
takie dokładne rozdzielenie nie było historycznie możliwe, 
co więcej  ogólną formą historii narodowych państw była 
niestabilność granic i ich stała „redefinicja” z jej bezpośred-
nim wpływem na zewnętrzną i wewnętrzną percepcję „na-
rodowej tożsamości”11.  Forma narodu określona jest zatem 
przez sprzeczności – jest możliwa w sytuacji, gdy istnieje 
wiele form narodów (francuska, chińska, polska itd.), musi 
jednak się od nich ściśle oddzielić, aby określić swoje atry-
buty (terytorium, język, instytucje itd.). Tego rozdzielenia 
nigdy w pełni nie udaje się osiągnąć. Następnie filozof do-
daje: Historia narodów […] jest zawsze z góry prezentowana 
nam w formie narracji, która przypisuje tym bytom podmio-
tową ciągłość. Opiera się to na podwójnej iluzji ― z jednej 
strony na wierze w przekazywanie niezmiennej substancji 
z pokolenia na pokolenie, a z drugiej na wierze, że proces 
rozwoju, z którego retrospektywnie wybieramy aspekty, 
by widzieć siebie jako jego kulminację, był jedynym możli-
wym i reprezentuje przeznaczenie12. W ten sposób aleato-
ryczny przebieg historycznych wydarzeń, będący wynikiem 
gry rozmaitych sił, zostaje zamknięty w micie źródła i na-
rodowej ciągłości, dzięki którym wyobrażeniowa pojedyn-
czość narodowych formacji jest konstruowana na co dzień 
przez cofanie z teraźniejszości w przeszłość13. Zdaniem 
Balibara to, że forma narodu jest wyobrażeniowa nie ozna-
cza wcale, że jest nierealna, jest realna jako wyobrażenio-
wa i tylko dzięki temu określa rzeczywistość – Balibar pisze: 
każda wspólnota społeczna jest wyobrażeniowa i co wię-
cej tylko wyobrażeniowe wspólnoty są realne14. W procesie 
identyfikacji jednostki z wyobrażeniową wspólnotą tworzy 

się fikcyjna etniczność ― ta zaś może być stworzona w taki 
sposób, żeby nie objawiała się jako fikcja, lecz jako najbar-
dziej oryginalne ze źródeł przez język i rasę, a ściślej przez 
ustanowienie wspólnoty językowej (wspólnoty świadomo-
ści określonej przez język ojczysty) oraz wspólnej rasy (któ-
ra wiąże się z poczuciem, iż wszyscy członkowie wspólnoty 
narodowej są w pewnym sensie spokrewnieni biologicznie 
i duchowo). O ile wspólnota językowa przynajmniej for-
malnie jest egalitarna i opiera się na ujednolicaniu, o tyle 
wspólna rasa zawsze opiera się na wykluczeniu i odróżnia-
niu. Balibar kończy swoje rozważania pytaniem o to, w jaki 
sposób Europa ma zamiar zbudować swoją fikcyjną etnicz-
ność (przez jaką wspólnotę językową i jakie wykluczenia) 
oraz wezwaniem skierowanym do każdego indywiduum, 
aby w transformacji swojego wyobrażeniowego narodu, 
znalazł możliwości wykroczenia poza jego granice, aby 
skontaktować się z indywiduami z innych narodów, z który-
mi łączą go te same interesy i do pewnego stopnia ta sama 
przyszłość15. 

O ile ostatnie dwadzieścia kilka lat przyniosło odpowiedź 
na pytanie o fikcyjną etniczność Europy i nie jest to dla nas 
istotna kwestia, o tyle wezwanie skierowane do jednostek 
należących do tej lub innej wspólnoty narodowej dosko-
nale oddaje relację sztuki współczesnej do formy narodu. 
Zasadniczą tezą Balibara jest to, że narodowa wspólnota, 
forma narodu nie są stabilnymi bytami, które otrzymaliśmy 
od przodków po to, by przekazać je w niezmienionej po-
staci następnym pokoleniom, lecz są retrospektywnie kon-
struowanymi narracjami, określonymi w każdym momencie 
przez zmienną konstelację wewnętrznych i zewnętrznych 
sił. 

Odwołując się do pojęć Balibara można powiedzieć, że 
sztuka współczesna dekonstruuje narodową formę jako 
konstrukt ideologiczny, ujawnia fikcyjność etniczności 

1. Włodzimierz Pawlak, Nostalgia, 1986, dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki 
w Łodzi

1. Włodzimierz Pawlak, Nostalgia, 1986, courtesy of the Museum of Art in Łódź
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i wyobrażeniowość wspólnoty narodowej, przekracza naro-
dową tożsamość, by tworzyć fikcyjne i wyobrażeniowe toż-
samości i wspólnoty innego rodzaju. Artyści biorąc za dobrą 
monetę wyobrażeniowość i fikcyjność, traktują narodowe 
mity i tożsamości jako wyobrażenia i fikcje właśnie, by grać 
z nimi swobodnie, odmawiając im statusu realności i widząc 
w nich raczej artefakty niż substancje.

W odniesieniu do polskiej formy narodu można to po-
kazać na dwóch przykładach ― drugi z nich pokaże rów-
nież specyfikę działania sztuki globalnej. Pierwszym to 
obraz Włodzimierza Pawlaka Nostalgia (1986). Malarz po-
traktował biało-czerwoną flagę Polski jako metaforę: gra-
nica między czerwienią a bielą staje się linią horyzontu, na 
której widać niewielką postać pływaka. Pływak zanurzony 
jest w czerwieni jak w morzu, walczy o to, aby utrzymać 
się na powierzchni. Obraz dobrze oddaje nastroje społeczne 
lat 80., w ich kontekście  tytułowa nostalgia opisywała do-
świadczenie utraty narodowej wspólnoty i zagrożenia tożsa-
mości.  Stworzona przez malarza metafora może być zrein-
terpretowana przez pryzmat teorii Balibara, obrazowałaby 
wtedy rozpływanie się narodowego mitu, który zamiast być 
opoką, staje się pochłaniającą tonią. Nostalgia wynikałaby 
z tego, że polskość (jak każda inna tożsamość czy etnicz-
ność) jest fikcyjna, a nie substancjalna.

Zupełnie inną grę z wyobrażeniową polskością podjął Piotr 
Uklański w swojej wystawie „Biało-czerwona” zaprezento-
wanej w nowojorskiej Galerii Gagosian w 2008 roku. Trudno 
wyobrazić sobie bardziej „polską”, bardziej patriotyczną wy-
stawę w historii polskiej sztuki współczesnej. Pojawiły się na 
niej prace nawiązujące do historycznych i lokalnych realiów: 
bez tytułu (biało-czerwona), w której informacja o wystawie 
prezentowana była w postaci białych liter wyciętych ze sty-
ropianu i zawieszonych na tle czerwonej kurtyny i ceramiczny 
mural bez tytułu (Zesłanie Ducha Świętego) lub stanowiące 
bezpośredni cytat z tych realiów Szopki krakowskie. Ponadto 
prezentowano obrazy, w których elementy narodowej tożsa-
mości przemieniały się w abstrakcyjne kompozycje. Jednym 
był ogromny (365,8 x 594,4 cm), minimalistyczny obiekt wy-
konany z barwionego na biało i czerwono szkła bez tytułu 
(Polonia), stanowiący parafrazę flagi. Oprócz tego wystawio-
no również białe płótna, po których niczym krew spływa czer-
wona farba bez tytułu (Powstanie Warszawskie'44-Żoliborz). 
Stanowiąc aluzję abstrakcyjnego ekspresjonizmu, jednocześ-
nie obdarzone były uwodzącą zmysłowością. Odwiedziwszy 
wystawę jedna z nowojorskich kolekcjonerek z zaskocze-
niem stwierdziła, że Polska jest sexy16. Można powiedzieć, że 
Uklański dosłownie potraktował obrazy,  z których  zbudowa-
na jest narracja polskiej tożsamości, łącznie z obrazem krwi 
przelanej w Powstaniu Warszawskim. Elementy fikcji etnicz-
ności przekształcone zostały w dzieła sztuki ― jednocześnie 
jednak dzięki nadaniu im formatu sztuki współczesnej mogły 
wejść w jej globalną cyrkulację. Fikcja polskości, którą można 
rozumieć dosyć dosłownie, jako opowieść o przeszłości czy-
niącej nas dziś Polakami, zostaje przełożona na wyabstraho-
wany język sztuki współczesnej. W języku tym treść ustępuje 
miejsca formatowi, w którym głównym mechanizmem jest 
radykalna estetyzacja wyobrażenia. W istocie treść zostaje 
zmarginalizowana i przekształcona w epifenomen przeżycia 
estetycznego.

Uklański odnosi się do historycznego wydarzenia ja-
kim było Powstanie Warszawskie, by włączyć je w swoją 

opowieść o polskości wyrażoną w języku sztuki współczes-
nej. To, co jest efektem jego pracy, można za Walterem 
Benjaminem określić mianem dialektycznego obrazu. 
Trudno byłoby znaleźć praktykę bardziej odmienną od 
tej, którą proponuję Muzeum Powstania Warszawskiego 
(MPW). Z perspektywy przedstawionej przez Balibara nar-
racyjna ekspozycja w tym muzeum stanowiłaby element re-
trospektywnego kształtowania wyobrażeniowej wspólnoty 
i fikcji etniczności. Niewątpliwy sukces MPW polega na tym, 
że narracja nie ogranicza się tu tylko do wspólnoty języka, 
ale tworzy znacznie głębszą wspólnotę doświadczenia czy 
uczestnictwa w przeżyciu pewnej wizji historycznych wy-
darzeń. O ile MPW jest narzędziem budowania wspólno-
ty realnej przez uczestnictwo we wspólnocie wyobrażonej, 
o tyle Uklański proponuje doświadczenie estetyczne jako 
przeżycie w istocie oderwane od historycznego wydarzenie 
i jawnie fikcyjne. 

Wystawa narracyjna a narratologia 
konstelacji
Moim celem nie jest tu analiza, ani krytykowanie tak zło-
żonego i zróżnicowanego formatu, jakim jest wystawa nar-
racyjna czy muzeum narracyjne, raczej chodzi o zarysowa-
nie konieczności i charakteru różnicy w tworzeniu wystaw 
dla sztuki współczesnej. Odwołam się zatem do opisu kon-
cepcji Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, któ-
re było modelowym projektem dla tej kategorii muzeów. 
Jeshajahu Weinberg, autor koncepcji podkreślał, że zdecy-
dował się sięgnąć po formę opowieści przede wszystkim ze 
względu na jej edukacyjny potencjał: ludzie mają tendencję 
do poddawania się emocjom proponowanym przez opo-
wieści oparte na fabule, jakie można znaleźć w legendach, 
powieściach, filmach czy sztukach teatralnych17. Sprawnie 
poprowadzona fabuła umożliwia widzowi identyfikację 
z historią i jej bohaterami. Użycie tej strategii miało dwa 
zasadnicze cele. Pierwszy to uniwersalizacja zdarzenia hi-
storycznego, jakim był Holocaust – aby jego znaczenia nie 
sprowadzać tylko do traumy jednego narodu, lecz postrze-
gać je jako wydarzenie zwrotne w historii świata. Drugi to 
przekazanie publiczności lekcji moralnej. Weinberg opie-
rając się na swoich wcześniejszych doświadczeniach dy-
rektora teatru w Tel Avivie oraz autora koncepcji dwóch 
muzeów izraelskich, na tyle radykalnie podszedł do idei 
fabularyzowanej narracji, że kierowanie działem odpowie-
dzialnym za przygotowanie ekspozycji stałej powierzył re-
żyserowi filmowemu. Wystawa jest precyzyjnie wyreżyse-
rowana, unika sensacji, w tym nadmiernego epatowania 
obrazami przemocy i ludzkiego cierpienia. Tworzy zasadni-
czo linearną, klarownie ustrukturyzowaną opowieść o hi-
storii Zagłady (w jednej z części narrację rozbito na rów-
noległe przedstawienie przebiegu Holocaustu w różnych 
miejscach okupowanej Europy), przy świadomym użyciu 
architektury, scenografii a także interaktywnych multime-
diów. Doświadczenie widzów uporządkowane jest przez 
zaplanowaną ścieżkę zwiedzania (tego elementu często 
brakuje w innych muzeach narracyjnych) oraz precyzyjnie 
zaprojektowaną szatę informacyjną. Podsumowując moż-
na powiedzieć, że ten model narracji ma wiele wspólnego 
z filmem fabularnym: sprawnie i klarownie poprowadzona  
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muzeum: słowo – obraz – przedmiot

opowieść, identyfikacja z głównym bohaterem, wyraźny 
morał, który jest podstawą do edukacyjnej efektywności 
oraz nowe media w roli efektów specjalnych. W pewnym 
sensie może nawet ze swym wzorcem rywalizować, umoż-
liwiając widzom interaktywne uczestnictwo w opowiada-
nej historii.

Zaproponowany przez Weinberga model wynikał z od-
rzucenia tego, co nazwał on wystawą opartą o kolek-
cję. W przypadku wielkich globalnych muzeów sztuki (jak 
MoMA, Tate czy Pompidou) stałe ekspozycje zbiorów miały 
i nadal mają charakter narracyjny – jest to zazwyczaj opo-
wieść o rozwoju sztuki, często wpisana w mniej lub bardziej 
konsekwentnie poprowadzoną chronologię. Jest to zatem 
również linearna narracja z tym, że reprezentuje ona histo-
rię sztuki. To pedagogice tego typu muzeów rzucił wyzwa-
nie Weinberg. 

Refleksji powinny zostać poddane nie tylko wielkie insty-
tucje muzealne, które próbują w zmienionych warunkach 
odtwarzać swoją symboliczną hegemonię. Według  Claire 
Bishop również metodologie ekspozycyjne rozwijane w mu-
zeach sztuki współczesnej, często w opozycji do linearnej 
narracji historycznej, powinny zostać odrzucone. Jak uka-
zuje w  Radical Museology or, What’s ‘Contemporary’ in 
Museums of Contemporary Art? praktyki tych muzeów po-
padają w innego rodzaju reduktywizm, wynikający z mało 
twórczego czy wręcz konserwatywnego używania kategorii 
współczesności. Autorka nazywa to prezentyzmem: przyję-
ciem bieżącej chwili za horyzont czy przeznaczenie nasze-
go myślenia18. Tak rozumiana współczesność jest w istocie 
spłaszczeniem zjawisk, jak na powierzchni ekranu, w nieru-
chomym obrazie i utrzymywanie ich w zastoju prezentacji 
tego, co rzekomo aktualne. Bishop wiąże to z szerszym kon-
tekstem przemian technologicznych, ekonomicznych i kul-
turowych, prowadzących do zniwelowania czasoprzestrzen-
nej głębi w spłaszczającej wszystko synchronii. Zamiast 
podporządkowywać się prezentyzmowi, raczej należy zbu-
dować bardziej złożoną, dialektyczną kategorię współczes-
ności.

Wystawa polskiej sztuki ostatnich dekad nie mogła od-
woływać się do modeli narracyjno-fabularnych (ani tym 
bardziej do jeszcze wcześniejszych chronologiczno-linear-
nych), gdyż cała praca sztuki współczesnej skupiona była na 
ujawnianiu, i tym samym podważaniu, fikcyjności wspólno-
ty etnicznej, narracji tożsamości narodowej ― prowadzi-
ła grę z formą narodu jako determinantą wszelkich prze-
jawów życia. Jednocześnie wystawa ta nie powinna stać 
się prezentystycznym spłaszczeniem historycznej, społecz-
nej, politycznej i estetycznej dynamiki, określanej w glo-
balnej współczesności przez sprzeczności bądź zgodności.  
Jednocześnie nie można mieć złudzeń – jeśli myślimy o  
tożsamości  narodowej jako fikcji, to fikcją, tyle że innego 
rodzaju, jest również globalna synchroniczna aktualność19. 
Obie wyobrażeniowe fikcje są na równi realne, tzn. okre-
ślają codzienne praktyki i zachowania, instytucjonalne me-
chanizmy, wyznawane wartości itd. Celem wystawy musiało 
być stworzenie fikcji jeszcze innego rodzaju, która w najlep-
szy z możliwych sposobów opowiedziałaby doświadczeniu 
wypracowywanym w sztuce współczesnej. 

Sama Bishop, szukając innej kategorii współczes-
ności, odwołuje się do tekstów Waltera Benjamina20. 
Trudno nie zgodzić się z nią, że można znaleźć w  myśli 

Benjaminowskiej podstawy dla zbudowania takiej kategorii 
współczesności, która mogłaby obejmować głębsze relacje 
i bardziej złożone temporalności21. Kluczowymi pojęciami 
mogą być: konstelacja oraz obraz dialektyczny. Konstelacja 
umożliwia doświadczanie przeszłości w teraźniejszości, 
umożliwia doświadczenie historii, które możliwe jest  tyl-
ko teraz, a czyni to  powołujące relację między jego włas-
ną epoką a pewną ściśle określoną epoką wcześniejszą22. 
Konstelacja jest istotą tego, co myśliciel nazywa obrazem 
dialektycznym – obraz jest tym, w czym „byłość” pioruno-
wym błyskiem tworzy konstelację z „teraz”23. W obrazie ta-
kim wyłania się paradoksalna forma dialektyki znierucho-
miałej – to właśnie w znieruchomieniu przeszłość oddaje 
się teraźniejszości. Nie jest bowiem ona momentem przej-
ścia, przeciwnie – w niej to czas zatrzymuje się i zamiera 
w bezruchu24. Doświadczenie dotyka zatem specyficznego 
przeżycia, którym jest „zamarcie” – tym, co ulega dialek-
tycznemu odwróceniu jest samo przeżywanie, wszak jego 
niezbywalną cechą jest poruszenie i stałe przechodzenie 
z jednego stanu w inny. W dziele sztuki (plastycznym, ale 
też poetyckim) integralność treści może zostać zachowana, 
ale dlatego, że zostanie na powrót przeniesiona do kate-
gorii doświadczenia. Wystawa przez tworzenie konstelacji 
z dzieł wydobywa doświadczenie w nich zapisane, odbywa 
się przez zastosowanie techniki montażu. A stawka jest wy-
soka gdyż, jak twierdzi Benjamin tylko obrazy dialektyczne 
są obrazami autentycznymi25.  Wystawa „Stan życia”  zesta-
wiała dzieła sztuki w konstelacje, dzięki którym powstawać 
miały dialektyczne obrazy, ujawniające doświadczenia zma-
terializowane w dziełach.

Można postawić tu pytanie czy w ogóle ma sens stoso-
wanie do takiej metodologii pojęcia narracji zwłaszcza, że 
nie mieści się ono do końca w słowniku Benjamina. Jego 
stosowanie wynika z jednej strony z konieczności, a z dru-
giej strony z kompromisu. Koniecznością jest sekwencyj-
ne uporządkowanie zwiedzania wystawy, które obowiązuje 
nawet w sytuacjach gdy, jak to ma miejsce coraz częściej, 
widzom umożliwia się swobodne poruszanie w przestrze-
niach wystawy i wybór marszruty spośród kilku wariantów. 
Kompromisem natomiast jest potrzeba nadania znaczenia  
prezentowanym doświadczeniom, przełożenia ich z języka 
sztuki współczesnej na języki dostępne dla widzów, którzy 
nie są profesjonalistami. A zatem,  jeśli mówimy o narra-
cji w odniesieniu do wystaw sztuki współczesnej, to wynika 
to z uczasowienia, diachronii przemierzania przestrzeni ar-
chitektonicznych, w których prezentowane są dzieła sztuki 
oraz z praktycznej konieczności przekazania widzom komu-
nikatu o proponowanych znaczeniach (o tym, jakie osta-
tecznie powstaną, decydują jednostkowe akty odbioru). 
Inaczej niż w modelu rozpoznanym przez klasyczne teorie 
narracji, w przypadku wystaw o niezaprogramowanej tra-
jektorii zwiedzania znaczenie nie jest nadawane retrospek-
tywnie całej historii przez ostatnie zdarzenie w ciągu nar-
racyjnym, lecz zależne jest od poznania całości ekspozycji, 
od rozpoznania wszystkich konstelacji. Nie chodzi powiem 
o dotarcie do puenty, w której ujawni się sens, lecz o zmie-
rzenie się z całym proponowanym doświadczeniem.

Benjaminowska technika montażu prowadzi nas na 
powrót do idei filmu – już nie fabularnego jak w przy-
padku muzeów narracyjnych, lecz raczej eksperymen-
talnego. Mieke Bal zaproponowała analizę wystawy  
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z punktu widzenia narracji filmowej. W swojej analizie za-
kładała zupełnie inną metodologię niż ta proponowana 
przez Weinberga. W tekście Exhibition as Film intepretuje 
ona konkretną wystawę, lecz jednocześnie przy okazji pre-
zentuje model tworzenia wystawowej opowieści26. Jej pro-
pozycja jest istotna, gdyż jednocześnie jest ona teoretyczką 
narracji oraz reżyserką filmów eksperymentalnych, prezen-
towanych zarówno na pokazach kinowych, jak i na wysta-
wach w formie wielokanałowych instalacji wideo27. W jej 
interpretacji zwiedzanie wystawy staje się porównywalnym 
z doświadczeniem kinematograficznym – ruchowi widza 
towarzyszy zmienna dynamika widzenia, która prowadzona 
jest przez to, co nazywa ona gdzie indziej fokalizacją (jest to 
relacja miedzy widzeniem a tym, co ujrzane)28. Jeśli dzieła 
prezentowane na wystawie tworzą konstelacje relacji zesta-
wienia obrazów dialektycznych, to fokalizacja przez rozdys-
ponowanie obiektów w przestrzeni wystawy pozwala roz-
kładać akcenty, a w konsekwencji pośrednio oddziaływać 
na znaczenie. 

Ostatecznie model tworzenia opowieści, czy też nada-
wania znaczenia przyjęty dla wystawy „Stan życia. Polska 
sztuka współczesna w kontekście globalnym” opisać można 
jako sieć relacji utworzoną przez konstelacje dzieł z punk-
tami węzłowymi określonymi przez fokalizację. Znaczenie 

zawiązywało się w punktach węzłowych, by objąć całość 
wystawy. Fokalizacja miała pozwalać widzom przekuć kon-
stelację przeżyć w doświadczenie, w którym ujawniać się 
miało znaczenie wystawy.

Stan życia
Pojęcie doświadczenia i przeżycia stały się zatem kluczowy-
mi dla metodologii ekspozycyjnej w pekińskiej wystawie. 
Ta metodologia pozostaje w ścisłym związku z materią sa-
mej sztuki współczesnej. Jeśli punktem odniesienia dla ar-
tystycznych poszukiwań nie jest forma narodu – iluzoryczna 
substancja narodowej wspólnoty języka i rasy, to siłą rze-
czy musi ona odnaleźć innego rodzaju substancję, na któ-
rej oprzeć będzie mogła prawdę swojej fikcji i która nada 
ich poszukiwaniom znaczenie. Substancją staje się życie – 
to, co artyści dzielą z innymi mieszkańcami kraju, z którego 
się wywodzą lub w którym zamieszkują, ze swoim bliższym 
i dalszym środowiskiem, a jednocześnie to, co jest jedyną 
wspólną kategorią, która łączy wszystko to, co istnieje.  

Życie jako substancję sztuki współczesnej należy pojmo-
wać materialistycznie. Propozycję takiego pojmowania znaj-
dujemy w myśli Michela Foucaulta, w ukutym przez niego 
pojęciu biopolityki oraz u Giorgio Agambena oraz bardziej 

2. Widok wystawy, część zatytułowana „Stan” – od lewej strony: Janek Simon, Budżet Państwa  na rok 2010, 2010; Włodzimierz Pawlak, Nostalgia, 1986; Olaf Brzeski, 
Blask, 2013; Agnieszka Kalinowska, Orzeł, 2010

2. View of the exhibition, section entitled “State” – from left: Janek Simon, State budget for 2010, 2010; Włodzimierz Pawlak, Nostalgia, 1986; Olaf Brzeski, Shine, 
2013; Agnieszka Kalinowska, Eagle, 2010 
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współcześnie u Nikolasa Rose’a. Relację sztuki współczesnej 
z życiem jako substancją najlepiej chyba może określić wie-
loznaczna kategoria przeżycia. 

Dla Agambena, rozwijającego idee Foucaulta, podstawo-
wym gestem biopolityki jest wyodrębnienie tego, co nazy-
wa on nagim życiem, a zatem życiem wyłączonym ze spo-
łeczeństwa, wyjętym spod jego praw, a w istocie wyjętym 
spod wszelkich praw, życiem, które można zabić (do pojęcia 
nagie życie sprowadzeni zostają np. uchodźcy przetrzymy-
wani w obozach lub poddawani deportacjom). Natomiast 
Braidotti, kontynuując tok myślenia Agambena, przekształ-
ca je w pojęcie samo życie (life itself), co ma na celu taką 
radykalizację pojęcia nagie życie, aby nie było ono ogra-
niczone tylko do humanistycznego czy antropocentrycz-
nego rozumienia, gdyż biopolityka jej zdaniem nie ogra-
nicza się tylko do życia ludzkiego. Nikolas Rose, rozwijając 
myśl Foucaulta i Agambena, tworzy pojęcie samo życie dla 
uchwycenia przemiany, jakiej uległ jego status we współ-
czesnych reżimach produkcji, rozwoju, czy zarządzania. To 
przekształcenie wymaga innego, odmiennego opisu, niż 
te przedstawione przez Foucaulta i Agambena. Zdaniem 
Rose’a współczesna biopolityka nie dotyczy już życia na po-
ziomie jednostek – przestaje być administrowaniem, regu-
lowaniem, reprodukowaniem bądź eliminowaniem ciał czy 

organizmów, lecz staje się kształtowaniem i przekształca-
niem życia na poziomie molekularnym29. Wprowadzenie 
kategorii samo życie uchyla podział wprowadzony przez 
Agambena. W momencie kiedy biopolityka nie jest już 
sprawowana przez państwo, lecz staje się narzędziem roz-
woju kapitalizmu oraz gdy staje się projektowaniem życia 
na poziomie molekularnym, wtedy każde życie otrzymuje 
status nagiego, gdyż zostaje sprowadzone do funkcji króli-
ka doświadczalnego, przedmiotu na globalnej skali ekspe-
rymentu obciążonego ogromnym ryzykiem (biomedycyna 
– a kwestia pandemii, żywność transgeniczna – a kwestia 
głodu, globalne ocieplenie – a kwestia katastrof). A z dru-
giej strony w tym samym momencie nagie życie, którego 
status rozciąga się na całość życia, przestaje być elementem 
wykluczonym, lecz staje paradoksalnym jądrem systemu, 
formalnie jednak znajdując się poza jego strukturą. Może 
zresztą Agamben głosząc tezę, że stan wyjątkowy stał się 
permanentnym stanem współczesnej polityki (czego przy-
kładem mogą być nadzwyczajne środki przyjęte w „wojnie 
z terroryzmem”), w istocie zbliżał się do takiego rozpozna-
nia.

Jeśli polityka samego życia, o  której pisze Rose okre-
śla całość polityki, to stawia kwestię szczególnie palącą 
w kontekście naszej wystawy – miejsca i roli sztuki w tak 

3. Widok wystawy, część zatytułowana „Środowisko życia” – na pierwszym planie: Katarzyna Kobro, Kompozycja przestrzenna (7), 1939 /1973; w tle od lewej: Leon 
Tarasewicz, bez tytułu, 1987; Zbigniew Rogalski, Śmierć partyzanta, 2005

3. View of the exhibition, section entitled “Living environment” – in the foreground: Katarzyna Kobro, Spacial composition (7), 1939 /1973; in the background from 
left: Leon Tarasewicz, Untitled, 1987; Zbigniew Rogalski, Death of a partisan, 2005
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rozumianej współczesności. Być może wytłumaczenia tej 
kwestii należy szukać u samego Foucaulta, skoro to muta-
cja rozpoznanych przez niego biowładzy i biopolityki deter-
minuje współczesną sytuację. 

Obok pojęć władzy nad życiem i polityki życia Foucault 
doszedł w pewnym momencie do wniosku, że życie zamiast 
być przedmiotem w praktykach władzy, czy rozgrywkach 
polityki powinno raczej stać się materiałem dla artystycz-
nej techniki, a nawet materią sztuki. W jednym z wywia-
dów stwierdził: Idea życia jako materiału estetycznego dzie-
ła sztuki jest czymś co mnie fascynuje30. Dzięki sztuce może 
nastąpić upodmiotowienie, jeśli nawet nie wyzwolenie ży-
cia, aby tak się jednak stało przekształceniu ulec by musia-
ło samo pojęcie sztuki. To, co mnie uderza to fakt, że w na-
szym społeczeństwie sztuka stała się czymś odnoszącym się 
jednie do obiektów, a nie do jednostek czy życia. Ta sztuka 
jest czymś wyspecjalizowanym lub czymś robionym przez 
ekspertów, którymi są artyści. Ale czy życie każdego nie mo-
głoby stać się dziełem sztuki. Dlaczego lampa czy dom może 
być dziełem sztuki, a nie czyjeś życie?31. Przekształcenie ży-
cia w sztukę implikuje u Foucaulta nie tylko odebranie sztu-
ki artystom i przekazanie jej wszystkim jednostkom, ale 
również poddanie życia dążeniu do doskonałości. Celem 

sztuki życia miałoby być dokonywanie trafnych wyborów, 
aby stało się ono najlepszym z możliwych. Foucault nazywa 
to również estetyką egzystencji.

Przykładem takiej estetyzacji egzystencji, przełożenia 
przeżycia społecznego na doświadczenie estetyczne, jest 
projekt Pawła Althamera, w którym dzięki wspólnemu 
działaniu artysty i  mieszkańców jednego z warszawskich 
bloków udało się ułożyć z rozświetlonych okien cyfrę 2000, 
co stało się okazją do osiedlowego festynu. Działanie ar-
tystyczne przekształcało element życia codziennego w czy-
sto estetyczną formę. Ta jednak była efektem zainicjowanej 
przez artystę transformacji w środowisku życia. Estetyczna 
forma, którą stanowią cyfry wyświetlone na elewacji blo-
ku, jest efektem i wyrazem tego wspólnotowego przeżycia 
– mieszkańcy mogli się podzielić swoim doświadczeniem 
z innymi, to doświadczenie stało się jednocześnie dziełem 
współczesnej sztuki.

Można powiedzieć, że wystawa „Stan życia. Polska sztuka 
współczesna w kontekście globalnym” była swoistym rapor-
tem z tego, jak zorganizowane jest życie (przede wszystkim 
ludzi, ale nie tylko) związane z tym fragmentem świata, któ-
ry nazywany jest Polską. Raportem ze sposobów przeżywa-
nia zarówno w bardzo podstawowym, wręcz biologicznym 

4. Widok wystawy, część zatytułowana „Ekologie podmiotowości” – na pierwszym planie: Leszek Knaflewski, Full Screen, This Is The Soundtrack, 2011; w głębi od 
lewej: Aneta Grzeszykowska, Aneta 1985, 2010 oraz Franciszka 2014, 2011; Mirosław Bałka, 190x60x70,7x(120x9x9), 1996; Andrzej Wróblewski, Zakochani, 1957; 
Marek Chlanda, Tranzyt, 2009–2010

4. View of the exhibition, section entitled “Ecology of subjectivity” – in the foreground: Leszek Knaflewski, Full Screen, This Is The Soundtrack, 2011; far off from 
left: Aneta Grzeszykowska, Aneta 1985, 2010 and Franciszka 2014, 2011; Mirosław Bałka, 190×60×70.7×(120×9×9), 1996; Andrzej Wróblewski, Lovers, 1957; Marek 
Chlanda, Transit, 2009-2010
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sensie (utrzymywania się przy życiu), jak i  metaforycznym, 
estetycznym sensie refleksyjnego przetwarzania podstawo-
wej biologicznej substancji w kulturę. Ten drugi sens od-
nosi nas do relacji międzyludzkich, organizacji codzienno-
ści, kształtu podmiotowości, zarządzania społecznościami, 
postrzegania świata – najogólniej rzecz biorąc wyglądu rze-
czywistości.  Można zatem powiedzieć, że najpierw chodzi 
o ukazanie sposobów, w jakie życie (samo życie czy nagie 
życie) uzyskuje swoją specyficzną artykulację, którą są „pol-
skość”, polskie społeczeństwo czy polska kultura, a następ-
nie sposobów, w jakie doświadczenie tej artykulacji jest 
przekładane na doświadczenie sztuki.

Jednocześnie odwołanie do kategorii życia stanowiło 
próbę sięgnięcia po najbardziej pierwotną substancję dla 
każdej kultury, a jednocześnie po substancję, którą dzielą 
ze sobą wszystkie kultury. W każdej z nich bowiem życie 
rozgrywa się pomiędzy dwoma biegunami przeżywania – 
dosłownym, biologicznym oraz metaforycznym, estetycz-
nym. Odwołanie do tej kategorii umożliwić miało widzom 
w NAMOC-u odbiór wystawy przez porównanie sposobów 
estetyzacji życia, jakiego sami dokonują w swoich środowi-
skach, a sposobami, jakie udostępnione im zostało, w do-
świadczeniu zmaterializowanym w dziełach.

Wystawa w National Art Museum of China w Pekinie od-
bywała się w galerii na 3. piętrze, składającej się z 5 różnej 

wielkości sal wystawowych. Ten podział przestrzeni okre-
ślał strukturę narracji ― zorganizowana ona została w 5 
rozdziałów.  Wstępna część stawiała pytanie o „Stan”, wy-
korzystując podwójne znaczenie tego słowa. Był to jedyny 
moment, w którym wystawa odnosiła się do  formy naro-
du, prezentując dzieła sztuki dekonstruujące symbole toż-
samości narodowej. Z pierwszej sali widzowie mogli udać 
się w dwóch kierunkach. Skręcając w lewo przechodzili ku 
rozdziałowi pt. „Środowisko życia”, gdzie ukazano sposo-
by organizacji otoczenia oraz przekształcenia, jakim pod-
legało ono w ostatnich latach. Refleksja nad krajobrazem, 
pejzażem urbanistycznym i strukturami społecznymi były 
głównymi wątkami prezentowanych prac. Przedmiotem fo-
kalizacji była tu praca Julity Wójcik Falowiec (2005–2006) 
umieszczona w centrum przestrzeni. Opuszczając pierwszą 
salę w prawą stronę widzowie przechodzili do rozdziału 
„Ekologia podmiotowości”, gdzie główną  kwestią podej-
mowaną w pracach był sposób kształtowania podmiotowo-
ści w kulturze polskiej zaprezentowany za pomocą wątków: 
formowanie osobowości, relacje z innymi jednostkami, 
praca afektów i pamięci. Akcent położono na prace Leszka 
Knaflewskiego Full Screen i This Is The Soundtrack (2011) 
oraz dwie rzeźby Anety Grzeszykowskiej Aneta 1985 (2008) 
i Franciszka 2014 (2011). Wystawę zamykały 2 rozdziały 
komplementarne względem siebie: „Część, którą można się 

5. Widok wystawy, część zatytułowana „Zglobalizowana przyjemność” – od lewej: Jakub Julian Ziółkowski, bez tytułu (Martwa natura), 2008; Robert Maciejuk, bez 
tytułu (Nothing could be finer), 2003 oraz bez tytułu (Kolargol), 2003; Wilhelm Sasnal, bez tytułu (Księżyc), 1999

5. View of the exhibition, section entitled “Globalised pleasure” – from left: Jakub Julian Ziółkowski, Unititled (Still life), 2008; Robert Maciejuk, Untitled (Nothing 
could be finer), 2003 and Untitled (Colargol), 2003; Wilhelm Sasnal, Untitled (Moon), 1999
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podzielić” oraz „Zglobalizowana przyjemność”. W pierw-
szym z nich (do którego przechodziło się od  „Środowiska 
życia”) pokazano prace, których materią były przeżycia ― 
możliwe do doświadczenia przez odbiorców w innych częś-
ciach świata. Przedmiotem fokalizacji była tu rzeźba Jana 
Manskiego Triumphant (2010). W drugim (stanowiącym 
kontynuację „Ekologii podmiotowości”) zaprezentowano 
dzieła odnoszące się o przyjemności, które stały się udzia-
łem mieszkańców różnych regionów świata. Akcent był tu 
położony na rzeźbę Ewy Axelrad Warm Leatherette (2012) 
i film Tomasza Kozaka The Song of Sublime (2008). W obu 
rozdziałach udostępnienie dokonywało się dzięki przełoże-
niu na język sztuki globalnej – stanowiący, jak pamiętamy, 
rozwinięcie tradycji sztuki awangardowej, abstrakcyjnej czy 
konceptualnej.

Na wystawie prezentowane były również dzieła wcześ-
niejsze, stanowiące dialektyczne obrazy z awangardową 
i nowoczesną przeszłością sztuki współczesnej w Polsce 
oraz otwierające wystawę na temporalność, w której 

przeszłe doświadczenia mogą kształtować nasze aktual-
ne przeżywanie świata. Były to: Pejzaż morski Władysława 
Strzemińskiego (1934), Kompozycja przestrzeni Katarzyny 
Kobro (1939/1973), Zakochani Andrzeja Wróblewskiego 
(1957), Metapoezja Ewy Partum (1972) oraz Postać pora-
żona Tadeusza Kantora (1949) i Zwarta Aliny Szapocznikow 
(1968). 

W National Art Museum of China w Pekinie sześćdziesiąt 
kilka prac zestawionych w konstelacje tworzyło pięcioczęś-
ciową opowieść o stanie życia w Polsce, a także o transfor-
macji, jaka je dotknęła pod wpływem wewnętrznej dyna-
miki rozwoju i procesów globalizacyjnych. Dzieła stanowiły 
zmaterializowane doświadczenia zrodzone  w wyniku  re-
akcji na przeżycia wywołane gwałtownymi zmianami spo-
łecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. Przejścia związane 
z transformacją stanowić miały punkt odniesienia umożli-
wiający identyfikację widzów w Pekinie z opowieścią oraz 
translację doświadczeń. Wszak Chiny są krajem jeszcze 
gwałtowniejszych zmian. 

Streszczenie: W 2015 r. odbyła się w National Art 
Museum of China w Pekinie wystawa „Stan życia. Polska 
sztuka współczesna w kontekście globalnym”. Była elemen-
tem szerokiej i zróżnicowanej prezentacji kultury polskiej 
w Chinach, jednocześnie na poziomie merytorycznym oraz 
profesjonalnym stanowiła odpowiedź na trzy zasadnicze 
wyzwania. Pierwsze z nich polegało na wpisaniu rozproszo-
nych doświadczeń oferowanych przez sztukę współczesną 
w opowieść, spotykającą się w jakikolwiek sposób z forma-
tem prezentacji narodowej. Podstawowa trudność wynikała 
tu ze złożonej i niejednoznacznej relacji sztuki współczes-
nej do narodowej tożsamości, a ściślej do formy narodu. 
Drugim wyzwaniem było przełożenie tych doświadczeń na 

opowieść, która byłaby czytelna dla odbiorców z odmiennej 
i odległej kultury. Trudnością nie była tu wyłącznie sama 
translacja, lecz również subtelna kwestia różnic w ważko-
ści podobnych doświadczeń w odmiennych kontekstach 
kulturowych. I wreszcie trzecim wyzwaniem było ułożenie 
współpracy w sytuacji, gdy w obu krajach prowadzone są 
zupełnie odmienne polityki kulturalne oraz zupełnie inaczej 
zorganizowana jest kulturalna infrastruktura. W odpowiedzi 
na te wyzwania opracowana została metodologia wystawy, 
która w przeciwieństwie do ekspozycji narracyjnych oraz ty-
powych pokazów sztuki współczesnej, zakładała stworzenie 
opowieści przez ustanawianie konstelacji doświadczeń zma-
terializowanych w postaci dzieł sztuki.

Słowa kluczowe: sztuka współczesna, sztuka globalna, narratologia, muzeum, ekspozycja narracyjna, tożsamość na-
rodowa, konstelacja doświadczeń.
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