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PRAKTYKI KURATORSKIE HARALDA SZEEMANNA. OD LABORATORIUM 
DO AHISTORYZMU*

Historia wystaw 2. połowy XX w. jako przedmiot badań znalazła się w polu zainteresowań historyków 
sztuki stosunkowo niedawno. Wystawy, rozumiane nie jako zbiór dzieł poszczególnych artystów, ale kon-
strukt, propozycja, której wartość leży także w mniej lub bardziej oczywistych nawiązaniach historycznych 
oraz kontekście instytucjonalnym, stanowią istotne źródło dla zrozumienia zjawisk zachodzących w obszarze 
na styku produkcji artystycznej i powstawania kanonu dyscypliny. Bruce Altshuler, jeden z czołowych bada-
czy wystaw sztuki, zauważa, iż „badanie historycznych prezentacji zmienia nasze doświadczenie, prowo-
kując przyjęcie bardziej zniuansowanej perspektywy na współczesne praktyki artystyczne i kuratorskie”1. 
Altshuler wskazuje przy tym na lata 60. XX w. jako dekadę, w której to, co prezentowane, staje się równie 
istotne jak sposób, w jaki zbudowana jest prezentacja. Naturalnie można odnotować wcześniejsze próby 
przeformułowania medium wystawy jako układu poszczególnych prac. Takie działania miały miejsce już 
w przypadku rosyjskich konstruktywistów (sala Prounu Lissitzky’ego), dadaistów, propozycji Marcela 
Duchampa dla Międzynarodowej Wystawy Surrealistów w 1938 r. i późniejszej „First Papers of Sur-
realism” w 1942 r.2 Niemniej jednak pozostawały one zazwyczaj domeną samych artystów, aż do lat 60., 
kiedy radykalnemu poszerzeniu pola sztuki towarzyszył wzrost aktywności instytucji, których zadaniem 
była jej kontekstualizacja. To w wyniku ówczesnych przewartościowań doszło do zdefi niowania podsta-
wowych założeń i profesjonalizacji stanowiska, które dziś zwykło się określać mianem kuratora wystaw.

Na tym tle szwajcarski historyk sztuki Harald Szeemann (1933–2005, il. 1) jest postacią kluczową – jego 
działalność na polu wystawienniczym, sięgająca końca lat 50., stanowi modelowy przykład praktyki w inno-
wacyjny sposób defi niującej medium prezentacji w obrębie instytucji. Szeemann, znany w dużej mierze jako 
twórca monumentalnych wystaw organizowanych w Europie (m.in. Documenta 5, 1972, „Junggesellenmachi-
nen”, 1975, „Der Hang zum Gesamtkunstwerk”, 1980, „Zeitlos”, 1988, „Visionäre Schweiz”, 1991, „Austria 
im Rosennetz”, 1996, sekcji Aperto, będącej częścią 48. Biennale Sztuki w Wenecji, 1999, czy przygotowanej 
w Polsce „Uważaj, wychodząc z własnych snów, możesz znaleźć się w cudzych”, 20003), w ciągu pięciu 
dekad działalności wielokrotnie udowadniał, że prezentacja obiektów artystycznych (czy szerzej, obiektów 
kultury) jest zarazem obszarem twórczej wypowiedzi, problematyzującej istniejące w obiegu artystycznym 
relacje. W niniejszym tekście chciałbym zastanowić się nad dwiema propozycjami szwajcarskiego kuratora: 
„When Attitudes Become Form” z 1969 r. oraz „A-Historische Klanken” z 1988 r., analizując je w kontek-

* Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej napisanej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierun-
kiem prof. Waldemara Baraniewskiego.

1 B. Altshuler, Salon to Biennial. Exhibitions that Made Art History. Volume 1: 1863–1959, New York 2008, s. 7.
2 Idem, The Avant-Garde in Exhibition, New Art in the 20th Century, New York 1994, s. 236.
3 Odnośnie do ostatniej wystawy por. G. Świtek, Szeemann w Warszawie, czyli etyczna funkcja wystawy, [w:] 1968–1989: Momenty 

zwrotne w polityce i sztuce, red. C. Bishop, M. Dziewańska, Warszawa 2010, s. 400–418.
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1. Harald Szeemann w swoim archiwum, 1994. Fot. A. Linke
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ście instytucjonalnych ram, w których zaistniały, oraz próbując rozpoznać – nie zawsze wyraźne z dzisiejszej 
perspektywy – tropy przewartościowujące myślenie o prezentacjach sztuki 2. połowy XX w.

„WHEN ATTITUDES BECOME FORM”

W 1961 r. Harald Szemann objął stanowisko dyrektora Kunsthalle Bern, stając się prawdopodobnie 
najmłodszym w Europie dyrektorem instytucji zajmującej się wystawianiem sztuki4. Specyfi ką powstałe-
go w 1918 r. Kunsthalle był fakt, iż kolejni dyrektorzy cieszyli się względną autonomią w realizowaniu 
autorskiego programu, dzięki czemu przez kolejne dekady instytucja prezentowała dzieła lokalnych arty-
stów na przemian ze zjawiskami sztuki międzynarodowej. Bezpośredni poprzednicy Szeemanna, Arnold 
Rüdlinger (1946–1955) i Franz Meyer (1955–1961), organizowali między innymi ekspozycje Légera, 
Braque’a, Chagalla, grup Die Brücke i Der Blaue Reiter, a także Wolsa, Tobeya i Pollocka (Rüdlinger) 
oraz Ernsta, Arpa, Schwittersa, Giacomettiego i Tinguely’ego (Meyer)5.

Jako nowy dyrektor, Szeemann kontynuował ten program. Przeformułował go zarazem tak, by dys-
ponując ograniczonym budżetem i personelem (dozorca, sekretarka, kasjerka6), realizować dwanaście do 
piętnastu wystaw rocznie – współpracując z innymi muzeami i galeriami (Moderna Museet w Sztokhol-
mie, Kunstverein w Dusseldorfi e, Stedelijk Museum w Amsterdamie7), czy też zapraszając instytucje do 
przyjęcia swoich projektów i partycypowania w kosztach. Prócz tego ekspozycjom towarzyszył program 
wydarzeń obejmujący koncerty, pokazy prac młodych fi lmowców czy grup teatralnych – i to także za 
ich sprawą udało się Szeemannowi przyciągnąć do Kunsthalle nową publiczność, składającą się przede 
wszystkim z młodzieży i studentów.

W 1969 r. krytyk Tomaso Trini, omawiając bieżące wydarzenia artystyczne dla magazynu „Domus”, 
pisał: „Haraldowi Szeemannowi udało się osiągnąć coś, co w kontekście międzynarodowych przedsię-
wzięć uznane zostanie za kluczową wystawę 1969 r.”8. Recenzent miał na myśli otwartą pięć miesięcy 
wcześniej wystawę „When Attitudes Become Form”, przygotowywaną od lipca 1968 r. – wówczas to 
amerykańska korporacja Philip Morris International zwróciła się do Szeemanna z propozycją zorganizo-
wania prezentacji sztuki.

Szeemann wykorzystał nie tylko sieć kontaktów, które zdążył nawiązać jako dyrektor, ale przede 
wszystkim możliwości podróżowania po Europie i do Stanów Zjednoczonych. Pierwotna propozycja, 
skierowana do dyrektora Kunsthalle na początku lipca 1968 r., zakładała zlecenie na przygotowanie zbio-
rowej prezentacji artystów zajmujących się światłem i sztuką kinetyczną, z których większość pochodzić 
miała z Europy, kilku zaś ze Stanów Zjednoczonych. Oczekiwano nie „historycznej prezentacji”, ale 
„świeżej i innowacyjnej” wystawy. Pierwotne pomysły Szeemanna zostały zweryfi kowane, kiedy w trak-
cie jego pobytu w Holandii okazało się, że Stedelijk Museum w Amsterdamie przygotowuje już wystawę 
amerykańskich artystów pracujących ze światłem. Kolejną propozycją było zatem zaproszenie artystów 
pracujących z użyciem powszechnie dostępnych materiałów, których prace sprawiają mniejsze problemy 
z transportem9. 

Przez kolejne miesiące założenia wystawy podlegały negocjacjom, przy czym listę uczestników 
Szeemann kompletował, odwiedzając nie muzea czy instytucje publiczne, ale przede wszystkim pracow-
nie artystów i prywatne galerie. W Holandii, podczas odwiedzin w studio Reiniera Lucassena poznał jego 
asystenta Jana Dibbetsa, który z kolei zaprosił go do swej pracowni i pokazał pracę – niewielki, umiesz-

4 D. Levi  Strauss, The Bias of the World: Curating After Szeemann & Hopps, [w:] From Head to Hand: Art and the Manual, ed. 
D. Levi  Strauss, New York 2010, s. 150.

5 H. Szeemann, J.-Ch. Amman, Von Hodler zur Antiform, Bern 1970, s. 10–102
6 Por. D. de Rham, H. Szeemann, Neuf ans d’activité à la Kunsthalle de Berne, „Gazette de Lausanne – Gazette Litteraire”, 160, 

12–13 VII 1969.
7 H.U. Obris t, Mind over Matter – Interview with Harald Szeemann, „Artforum”, Vol. 35, 1996, No 3, s. 74–79.
8 T. Trini, The Prodigal Maker’s Trilogy. Three Exhibitions: Berne, Amsterdam, Rotterdam, „Domus”, 478, 1969, s. 45–46.
9 „Najtrudniejszą kwestią jest zorganizowanie wystawy, która […] jest nieskomplikowana w montażu, prezentuje wyłącznie nowe 

prace, ale nie ma charakteru akumulacji obiektów”. List Haralda Szeemanna do Niny Kaiden, 26 VIII 1968, Bern, Archiwum Kunsthalle 
Bern, When Attitudes Become Form, Philip Morris (brak paginacji). Kwestia udziału korporacji Philip Morris w organizacji wystawy w Bern, 
jakkolwiek istotna, wykracza poza ramy niniejszego tekstu.
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czony na stole trawnik. „Chciałem pokazać gest Dibbetsa, podlewającego trawnik w pracowni, ale po-
myślałem, że przecież nie sposób wystawiać gestów”, powiedział później Szeemann10. Ów apokryfi czny 
początek miał jednak swoje bardziej bezpośrednie źródła.

Wizyty w Nowym Jorku i Los Angeles były kluczowe dla ostatecznego kształtu prezentacji. Szee-
mann przebywał w USA między 8 a 28 grudnia 1968 r., spotkał się tam między innymi z amerykańskim 
marszandem i kuratorem Sethem Siegelaubem. Do 1964 r. Siegelaub prowadził w Nowym Jorku gale-
rię, by następnie, współpracując z takimi artystami jak Lawrence Weiner, Douglas Huebler, Carl Andre, 
Robert Barry, zająć się nietypową i innowacyjną wówczas działalnością polegającą na promocji sztuki 
poprzez alternatywne propozycje wobec tradycyjnych wystaw11. Równie istotny był kontakt z marszan-
dem Leo Castellim, którego wystawę „9 at Leo Castelli” Szeemann odwiedził w grudniu. Odbywająca 
się pod szyldem „anty-formy” prezentacja zorganizowana została na terenie starego magazynu przez Ro-
berta Morrisa – jej aranżacja przywodziła na myśl pracownię artysty, w której prace rozmieszczone były 
w pozornym nieładzie na ścianach i podłodze. Szeemann zaprosił do Berna wszystkich zaprezentowanych 
przez Castellego artystów.

Wystawę, której tytuł brzmiał „Live in Your Head: When Attitudes Become Form: Works, Concepts, 
Processes, Situations, Information” (Na żywo – w twojej głowie: Gdy postawy stają się formą: prace, 
idee, procesy, sytuacje, informacje), otwarto w Kunsthalle Bern 22 marca 1969 r. Podobnie jak nowojor-
ska prezentacja u Castellego wystawa Szeemanna sprawiać mogła wrażenie zbioru chaotycznie nagroma-
dzonych prac. Znaczna ich część przygotowana została na miejscu. Spośród 69 zaproszonych artystów, 
28 przybyło do Kunsthalle. Co istotne, Szeemann w trakcie powstawania wystawy prowadził dziennik, 
w którym relacjonował kolejne działania twórców. Jannis Kounellis ustawił pod ścianą galerii worki z juty 
wypełnione ziarnami kawy i fasoli; Marinus Bozem umieścił na podłodze tablicę informacyjną wskazują-
cą odległość do muzeum Stedelijk w Amsterdamie, gdzie w tym samym czasie odbywała się wystawa „Op 
Losse Schroeven”12. W innej sali Robert Morris rozpoczął gromadzenie śmieci i odpadków, które miały 
następnie zostać spalone przez pracowników Kunsthalle. Richard Artschwager umieścił w rozmaitych 
miejscach 40 blps (nieregularnych łat o strukturze włosia), funkcjonujących – w rozumieniu artysty – jako 
jeden obiekt, rozbijając silnie już zaburzoną strukturę podziałów między pracami. Z dachu Kunsthalle 
Robert Barry uwolnił do atmosfery niewielką ilość płynnego gazu. Lawrence Weiner natomiast wykonał 
Usunięcie tynku ze ściany o wymiarach 36 x 36 cm, wskazując na paradoks tworzenia przez destrukcję 
jako ironiczny wobec założenia, iż domeną sztuki jest tworzenie namacalnych obiektów powstających 
w procesie artystycznym. Stephen Kaltenbach zostawił „ślady” w przestrzeni miejskiej, używając stempla 
z odciskiem swoich ust; Michael Heizer, kierując ciężkim sprzętem do wyburzania, zniszczył fragment 
chodnika przed Kunsthalle w ramach pracy Berne Depression (il. 2). Tego samego dnia Richard Serra 
wylał 250 kilogramów płynnego ołowiu na ścianę jednej z sal galerii, odtwarzając pracę z nowojor-
skiej wystawy Castellego. Richard Long wyruszył na wycieczkę w pobliskie góry, pozostawiając jedynie 
informację o swoim wkładzie do wystawy. Joseph Kosuth zamieścił ogłoszenia w czterech lokalnych 
dziennikach zawierające różne defi nicje pojęcia przestrzeni zaczerpnięte z popularnego anglojęzycznego 
tezaurusa Roget’s. Douglas Huebler przedstawił dokumentację podróży, w jaką wyekspediował paczkę 
o nieznanej zawartości – nadając ją na nieistniejące adresy i otrzymując jako zwrot – Huebler przepako-
wywał ją w coraz większe pudła, zapisując przebytą trasę, która po 42 dniach trwania wystawy liczyła 
ponad 15 tysięcy kilometrów13.

10 Obrist, op. cit., s. 3.
11 Por. P. Norvel l, Interview with Seth Siegelaub, [w:] Recording Conceptual Art, ed. A. Alberro, P. Norvel l, Berkeley 2001, 

s. 31–55.
12 Wystawa „Op Losse Schroeven: Situaties and Cryptostructuren”, zorganizowana 1969 roku w Stedelijk Museum w Amsterda-

mie przez Wima Beerena, miała wiele punktów zbieżnych z wystawą „When Attitudes Become Form”, szersze omówienie tej istotnej 
kwestii jest w tym miejscu niemożliwe. Obie wystawy skonfrontowane zostały w publikacji Exhibiting the New Art: ‘Op Losse Schro-
even’ & ‘When Attitudes Become Form 1969’, ed. Ch. Rat temeyer, London 2011.

13 Live in Your Head: When Attitudes Become Form: Works, Concepts, Processes, Situations, Information. Katalog wystawy, Kunsthalle 
Bern, 22 III – 27 IV 1969 (bez paginacji); Fragmenty dziennika Szeemanna zostały wydrukowane również w katalogu z wystawy Op Losse 
Schroeven: Situaties en Cryptostructuren, Stedelijk Museum, ed. W.A.L. Beeren, Amsterdam 1969 oraz w wydanej przez Kunsthalle Bern 
książce Von Hodler zur Antiform, ed. H. Szeemann, J.-Ch. Amman, Bern 1970. Przedrukowane wersje różnią się nieznacznie od rękopisu 
Szeemanna w jego archiwum: Maggia, archiwum Haralda Szeemanna [dalej cyt.: AHS], Attitüden HKB (bez paginacji). W 2011 r. archiwum 
Szeemanna zostało zakupione przez Getty Research Institute w Los Angeles, gdzie się obecnie znajduje.
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Wszystkie te działania odbywały się w tytułowym kontekście prezentacji: „Gdy postawy stają się for-
mą”. Choć hasło to rozumieć można jako defi nicję obejmującą potencjalnie znaczną część praktyk dwudzie-
stowiecznych artystów, dążących do urzeczywistnienia pewnej twórczej wizji, zasadnicza różnica polegała 
na tym, iż wcześniejsi twórcy zwykli rozumieć swoje zadanie jako tworzenie autonomicznych obiektów arty-
stycznych14. Tu natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której tak rozumiany obiekt schodzi na drugi plan, 
a pojęcie „postawy” staje się kluczowe – manifestując się w postaci nietradycyjnych „form” wymienianych 
przez Szeemanna w podtytule. Formy stanowią zatem przedłużenie artystycznego gestu – jako „pomysły, 
procesy, sytuacje, informacje”. Kluczowy dla praktyki organizowania wystaw ruch polegał zatem, po pierw-
sze, na przesunięciu zainteresowania kuratora z dzieła na artystę (co w przestrzeni ekspozycji wyraża się 
przesunięciem zainteresowania z rezultatu na proces), po drugie, na sformułowaniu modelu wystawy – która 
nadaje owemu zainteresowaniu strukturalny wymiar: ponieważ wybór nie ogranicza się wyłącznie do dzieł, 
lecz odnosi się do samych artystów, którzy jako osobowości stawiani są ponad obiektem15. Wydaje się zatem, 
że to, co Szeemann miał do zaoferowania historii praktyk kuratorskich i artystycznych, to osobisty wkład 
w przewartościowanie relacji między artystą a instytucją16.

14 Live in Your Head: When Attitudes Become Form: Works, Concepts, Processes, Situations, Information, op. cit. 
15 S. Grammel, Austellungsautorschaft. Die Konstruktion der auktorialen Position des Kurators bei Harald Szeemann, Frankfurt 

2005, s. 15–20.
16 Por. A. Green, When Attitudes Become Form and the Contest over Conceptual Arts History, [w:] Conceptual Art: Theory, Myth and 

Practice, ed. M. Corr is, Cambridge 2004, s. 123–139.

2. Podczas pracy nad Berne Depression Michaela Heizera, Kunsthalle Bern. Wśród widzów 
Harald Szeemann (drugi od lewej) oraz artysta, 1969. Fot. B. Burkhard
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W specjalnym wydaniu „The Sunday Times” z września 1969 r. brytyjski krytyk John Russel pisał: 
„»When Attitudes Become Form« staje wbrew wielu kwestiom. Wbrew systemowi kapitalistycznemu, w któ-
rego rozumieniu dzieło sztuki jest drogocennym obiektem, zmieniającym właścicieli z coraz wyższą ceną. 
Wbrew zamkniętemu kręgowi pracownia–marszand–kolekcjoner–muzeum. Wbrew »dekoratywnemu impa-
sowi«, w jakim, według niektórych, znalazło się dzisiejsze malarstwo. Wbrew »wycyzelowanej rzeźbie«, 
która posiada »aurę« sztuki. I wbrew dziełu sztuki, jako skończonemu systemowi informacyjnemu”17. Roz-
poznanie Russela zbieżne jest w wielu punktach z założeniami Szeemanna. Zaznaczyć jednak należy, że 
wspomniana tu zmiana paradygmatu funkcjonowania sztuki na rynku okazała się faktycznie żądaniem ideali-
stycznym, które nie mogło zostać w pełni zrealizowane. Jak wskazuje Alexander Alberro, nawet praktyki kon-
ceptualne – a więc zjawisko zazwyczaj identyfi kowane z odrzuceniem ekonomii artystycznego obiegu – nie 
stwarzały realnej możliwości takiego działania18. Część z prezentowanych w Bernie prac zostało sprzedanych 
do kolekcji prywatnych i muzealnych niedługo po otwarciu wystawy, a związani z artystami marszandzi pro-
ponowali zastąpienie ich nowymi obiektami19, które pokazywano by podczas kolejnych prezentacji w innych 
instytucjach20. 

Mówiąc o krytycznym potencjale ekspozycji, należy zatem skupić się nie na wektorze łączącym punkt 
rynkowego osadzenia sztuki (galerię), z punktem jej publicznej prezentacji i historycyzacji (galeria/muze-
um), a raczej wektorem biegnącym między galerią/muzeum a miejscem artystycznej produkcji (pracownią). 
W tym miejscu Szeemannowi udało się zaburzyć granicę między owymi polami, zamieniając Kunsthalle 
w pracownię, miejsce-proces, które jednocześnie poddaje się rygorowi czasu – miejsce, w którym postawy 
stają się formą. Sam Szeemann zauważał przy tym podwójną logikę takiej prezentacji, pisząc: „W Kunsthal-
le, wykonane przez artystów prace stają się sztuką”21. To podejście pozwoliło zarazem na przedefi niowanie 
struktury tradycyjnie rozumianej wystawy, wychodzącej poza wyznaczoną jej przestrzeń, podczas gdy róż-
norodność wchodzących w jej skład praktyk umożliwiła przedefi niowanie ram instytucji artystycznej. Nie 
bez znaczenia pozostawała też postawa Szeemanna, który publikując w katalogu dziennik z przygotowań do 
ekspozycji, podkreślał aspekt własnego autorstwa, defi niując siebie nie tyle jako dyrektora Kunsthalle Bern, 
ile właśnie (współ)twórcę wystawy, jej aktywny element, ulokowany raczej po stronie dynamicznego procesu 
niż statycznej instytucji. W swoich analizach pracy Szeemanna Nathalie Heinich22 oraz Søren Grammel23 
przywołują proponowaną przez Michela Foucaulta fi gurę autora dla zrozumienia relacji zachodzących 
między kuratorem (jako twórcą) a wystawą (jego pracą). Idąc tym tropem, wystawę w Kunsthalle Bern 
w 1969 r. rozpatrywać można jako formę wypowiedzi, które – jak chce Foucault – „nie były w naszej 
kulturze od początku wytworem, rzeczą lub dobrem, lecz nim stały się włączone w wymienny obieg 
własności, były aktem, gestem nader ryzykownym”. Działanie kuratora ująć można zatem w kategoriach 
„fundatora dyskursywności”, autora, który „przez swoją praktykę nie tylko umożliwia pewną ilość analo-
gii, ale przede wszystkim różnic: otwiera przestrzeń, która choć przynależy do ich wypowiedzi, to także 
je przekracza”24. Owo otwieranie przestrzeni widziane byłoby jako ruch w dwóch kierunkach: z jednej 
strony jako przekraczanie pewnego zastanego kodu zachowań poprzez proponowanie nie mieszczących 
się w jego obrębie rozwiązań, z drugiej jako nacisk na autonomię pracy i osobisty aspekt doświadczenia. 
To właśnie owe dwa aspekty (instytucjonalne otwarcie oraz podkreślenie własnego autorstwa) stanowią isto-
tę dokonanego przez Szeemanna „aktu założycielskiego”, kluczowego dla kształtującego się wówczas pola 
praktyk wystawienniczych. 

17 J. Russel l, Striking Attitudes, „Sunday Times”, 31 VIII 1969.
18 „Choć prowokujące, wyobrażenie, zgodnie z którym polityczna ekonomia sztuki konceptualnej dążyła do wyeliminowania statusu 

obiektu artystycznego jako dobra rynkowego, jest mityczne […] natura owego ruchu artystycznego jest wewnętrznie sprzeczna – egalitarne 
dążenie do bycia obecnym w publicznym obiegu i wyzwolenie od tradycyjnych form wartości estetycznej były równie stanowcze co połącze-
nie dzieła sztuki z reklamą i wystawiennictwem”. Por. A. Alberro, Conceptual Art and the Politics of Publicity, Cambridge 2004, s. 4–5.

19 Por. List Ileany Sonnabend do Haralda Szeemanna z 22 IV 1969, AHS, Attitüden HKB.
20 Wystawa „When Attitudes Become Form” podróżowała następnie do Museum Haus Lange w Krefeld (9 V – 15 VI 1969) oraz Insti-

tute of Contemporary Arts w Londynie (28 VIII – 27 IX 1969).
21 List Haralda Szeemanna do Mary Covington z 8 IV 1969, AHS, Attitüden HKB (wyróżnienie własne – K.K.)
22 Por. N. Heinich, Harald Szeeman. Un cas singulier, Paris 1995.
23 Por. Grammel, op. cit.
24 M. Foucaul t, Kim jest autor?, [w:] idem, Szaleństwo i literatura: powiedziane, napisane, wybór i opr. T. Komendant , Kraków 

1999, s. 214.
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A-HISTORISCHE KLANKEN

„Jestem niezmiernie wdzięczny szwajcarskiemu historykowi sztuki Haraldowi Szeemannowi, iż jako 
pierwszy przyjął moje zaproszenie, by wybrać prace z naszej kolekcji i zaaranżować je we własny, indywi-
dualny sposób. Poprzez serię znaczących ekspozycji […] wypracował sobie reputację autora wystaw o wszech-
stronnym i niedogmatycznym podejściu”25. W ten oto sposób Wim Crouwel, dyrektor muzeum Boijmans 
Van Beuningen w Rotterdamie, rozpoczął wstęp do katalogu wystawy „A-Historische Klanken”, otwartej 
w sierpniu 1988 r. Szeemann od czasu ekspozycji w Bernie, w rezultacie której zrezygnował ze stanowiska 
dyrektora Kunsthalle, działał przede wszystkim jako indywidualny autor projektów wystawienniczych – je-
dyny pracownik założonej przez siebie nieformalnej instytucji funkcjonującej pod nazwą „Muzeum Obsesji”. 
Niezwiązany wieloletnimi kontraktami i ograniczeniami organizacyjnymi, dał się poznać jako kurator o nie-
szablonowym, nierzadko wywrotowym toku myślenia. Propozycja, którą przygotował dla muzeum w Rot-
terdamie, choć relatywnie mało znana, była jednak z wielu powodów wyjątkowa. Szeemann podjął się pracy 
nie ze współczesnymi twórcami, ale z obiektami artystycznymi rozmaitej proweniencji. Przygotował projekt, 
opierając się na kolekcji muzealnej jako zamkniętym zbiorze prac.

Historia muzeum Boijmans Van Beuningen, podobnie jak wielu innych instytucji muzealniczych, opie-
ra się na geście fundacyjnym. Przekazując prywatną kolekcję malarstwa i grafi ki na rzecz miasta, utrechcki 
prawnik Frans Jacob Otto Boijmans (1767–1847) stworzył w 1847 r. podstawy przyszłego muzeum publicz-
nego. Część pierwotnie darowanych prac zdecydowano się sprzedać, inne strawił pożar w 1864 r., w zbiorach 
pozostało zaledwie 127 obrazów. Kolejne znaczące nabytki włączono do kolekcji w pierwszych dekadach 
XX w.26 W 1958 r. lokalne władze nabyły kolekcję potentata handlowego Daniëla George’a van Beuningena, 
w której skład wchodziło między innymi 198 obrazów i 30 rzeźb. Prócz kolekcji instytucja zyskała wówczas 
swoją dzisiejszą nazwę, stając się głównym muzeum Rotterdamu. Boijmans Van Beuningen, które w 1934 r. 
otrzymało nową siedzibę27, zostało w 1972 r. powiększone o nowe skrzydło. W tym samym czasie otrzyma-
ło też ostatni ze znaczących depozytów – przekazany przez Vitalego Blocha zbiór zawierający 19 obrazów 
i 16 rysunków28. Proweniencja zbiorów stanowiących rdzeń kolekcji decydowała zarazem o jej charakterze 
– prócz bogatego zbioru rycin znalazły się w niej obiekty użytkowe oraz, w przeważającej mierze niewielkich 
rozmiarów, obrazy z wnętrz mieszczańskich.

Szeemann opracował koncepcję ekspozycji dla trzech połączonych ze sobą sal muzealnych, mających 
odpowiednio 30 x 10, 30 x 30 i 30 x 10 metrów. Wyprowadzając fragment stałej kolekcji, wprowadził w jej 
miejsce zespół niespełna 60 dzieł z rozmaitych szkół i epok, w którego skład weszły obrazy, rzeźby i obiekty 
rzemiosła artystycznego. Ze względów konserwatorskich nie mógł natomiast wykorzystać będących w posia-
daniu muzeum rycin. W ten sposób zaburzył przyjętą w muzeum klasyfi kację na działy „Malarstwa olejnego 
i rzeźby”, „Sztuki nowoczesnej”, „Sztuk dekoracyjnych” i „Projektowania”. Co więcej, zdecydował się po-
kazać obiekty wyłącznie na ścianach i podłodze, rezygnując z wykorzystywanej w Boijmans Van Beuningen 
architektury wystawienniczej, dzielącej sale na mniejsze aneksy. Stworzył tym samym wspólną przestrzeń, 
w której malarstwo niderlandzkich mistrzów sąsiadowało z renesansowymi meblami, włoską ceramiką i re-
alizacjami nowoczesnymi. Centralny punkt każdej z trzech sal stanowiły współczesne rzeźby: Buffet (1984–
1985) Imi Knoebla, Grond (1980–1981) Josepha Beuysa oraz Studio Piece (1979) Bruce’a Naumana. Obiekty 
te miały za zadanie uruchamiać sieć wzajemnych relacji czy, jak chciał Szeemann, wpadać w „rezonans 
ahistorycznych dźwięków”. Każda z sal miała również wspólny wątek, rozpoznany przez autora i łączący 
rozmaite prace.

Otwierająca ekspozycję sala centralna poświęcona była motywowi duchowego zagubienia, twórczego 
impulsu oraz cierpienia i śmierci. Znalazły się w niej między innymi tak zwana Mała wieża Babel Pietera 
Bruegla Mł., cykl portretów przedstawiających członków „idealnego społeczeństwa” autorstwa: Ercole de’ 

25 W. Crouwel, wstęp, a-Historische klanken. Katalog wystawy, Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 28 VIII – 9 X 1988 
(brak paginacji pierwszych stron).

26 Kolekcje m.in. Adriaana Jacoba Domela Nieuwenhuisa, ponad 2600 obiektów, w większości rycin (1923); Hubertusa Montaubana 
van Swijndregta, ponad 850 rycin (1929); Johana Catharinusa Justusa Bierensa de Haan, ponad 26 000 rycin (1951). 

27 J. Decoen, The New Museum at Rotterdam, „The Burlington Magazine”, Vol. 67, 1935, No 390, s. 131–133; H. Gerson, Masterpie-
ces of Four Centuries. 1400–1800. Boymans Museum, Rotterdam, „The Burlington Magazine”, Vol. 73, 1938, No 425, s. 85–86.

28 B. Nicolson, The Vitale Bloch Bequest to Rotterdam, „The Burlington Magazine”, Vol. 120, 1978, No 901, s. 197.
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Roberti (Portret Pietro Cenno), Tycjana (Chłopiec z psami), Veronesego (Portret chłopca), Jana van Scorela 
(Portret ucznia), Rembrandta (Tytus przy pulpicie), Rubensa (Susanna Fourment), Degasa (Młoda tancerka 
w wieku lat czternastu). Wątek cierpienia obrazowały między innymi Trzy krzyże Rubensa i Zniszczenie 
Sodomy i Gomory Patinira. Praca Beuysa, składająca się z umieszczonych w drewnianych stelażach mosięż-
nych płyt oraz biurka, krzesła i szafki podejmować miała motyw „twórczego impulsu odwołującego się do 
codziennych czynności epoki przedindustrialnej”29 – poprzez sąsiedztwo obiektów użytkowych, jak gotyc-
kie siedzisko, tkanina ozdobna, krzesła i stoły aż do wiedeńskiego biurka z przełomu XIX i XX w. Druga 
sala, w formie węższego korytarza, nawiązywać miała do wątku „sakralizacji tego, co potoczne”. Tu, wokół 
centralnie umieszczonego Buffet Knoebla, sąsiadowały ze sobą między innymi Gloryfi kacja Marii Tot Sint 
Jansa, siedemnastowieczna komoda z Cejlonu, obraz U progu wolności Magritte’a, obiekt Man Raya Zagadka 
Isidore’a Ducasse’a i srebrna urna z 1918 r., a także malowidła Mistrza Zwiastowania z Aix, Prorok Izajasz 
i Święta Maria Magdalena oraz zespół dziewięciu obrazów Marcela Broodthaersa. Położona przeciwlegle 
sala trzecia poświęcona była zagadnieniu „ciszy, pustki i monochromatyzmu”, tam, wokół pracy Nauman-
na, zgromadzono obrazy Marka Rothko, Hieronima Boscha, Pietera Saenredama, krzesło Pieta Mondriaana 
i marmurową rzeźbę Georges’a Minne Klęczący młodzieniec. 

Aranżując ekspozycję, Szeemann podkreślał przede wszystkim potrzebę zniesienia instytucjonalnych 
podziałów rządzących logiką muzeum: „Weźmy na ten przykład oferty pracy. Przyjmuje się kandydatów 
na stanowiska kuratorów sztuki średniowiecznej, renesansowej czy sztuki XVII, XVIII, XIX, XX wieku, 
asystentów gabinetu rycin, a nawet pracowników naukowych. Jakby specjalizacja w wybranym stuleciu była 
gwarantem naukowego podejścia”30. Alternatywą wobec takiego podejścia było osobiste zaangażowanie 
i uosabiane przez nie „spojrzenie humanisty”.

Typowym odczytaniem wystawy w oczach współczesnej krytyki było umieszczanie jej w kontekście 
wcześniejszej działalności kuratora jako propozycji nietypowej, niepodlegającej tradycyjnym kryteriom oce-
ny, wcielającej w życie jego osobistą wizję31. Na krytyczną analizę należało poczekać do początku lat 90.
W 1991 r. Marga van Mechelen32 podniosła kwestię „ahistorcznej” wystawy na przykładzie propozycji 
Szeemanna oraz dwóch innych wystaw. Van Mechelen odnotowała pewien trend w praktykach wystawienni-
czych polegający jej zdaniem na przesunięciu akcentu z naukowych badań na subiektywną ekspresję – widocz-
ny już nie tylko w polu galerii, ale i muzeów. Przy czym zidentyfi kowała to zjawisko jako utratę więzi między 
praktyką akademicką a muzealną. Prezentacja Szeemanna zakwalifi kowana została tym samym jako zerwanie 
z dyskursem historii sztuki. Kwestię tę podjęła niedługo później Debora Meijers. W tekście The Museum and 
The A-Historical Exhibition33 holenderska badaczka postawiła pytanie o faktyczne założenia praktyk zaburza-
jących instytucjonalne klasyfi kacje i funkcjonujące w ich ramach podziały. Wystawa Szeemanna stanowiła, 
w ujęciu Meijers, przykład działania „arbitra smaku” – jak określiła współczesnych kuratorów, którzy traktują 
historię muzeum jak „podręczny skład narzędzi” do kształtowania własnych wizji. Głosy te, niewątpliwie 
perswazyjne w swej argumentacji, koncentrują się wokół zagadnienia autorstwa, które zdaje się posuniętym 
do granic absurdu echem działań Szeemanna w Kunsthalle Bern w 1969 r. Podobnie Søren Grammel, mimo iż 
występuje pozycji badacza praktyk wystawienniczych, określił „A-Historische Klanken” jako jedną z pierw-
szych wystaw typu „curator’s choice” (wybór kuratora). Rzeczywista wartość propozycji dla Boijmans Van 
Beuningen wydaje się jednak pozostawać na marginesie tych rozważań. Należy zadać pytanie, czy wystawa 
Szeemanna faktycznie była oderwana od historyczno-artystycznej refl eksji.

Aby wydobyć krytyczny rys prezentacji „A-Historische Klanken”, należy spojrzeć na nią nie jako na 
zbiór obiektów, ale całościowy projekt nakierowany na muzeum, kolekcję i widza. W towarzyszącym wysta-
wie katalogu Szeemann zwrócił uwagę na przestrzeń Boijmans Van Beuningen, określając ją mianem „wyłą-
czonej” i „duchowo neutralnej”. Stwierdził : „Muzea, poprzez swój wyjątkowy status, są jedynymi miejscami, 
gdzie kruche twory jednostek powstałe na przestrzeni czasu mogą być badane pod względem ich współ-

29 a-Historische klanken…, s. 16.
30 Ibidem, s. 2.
31 Por. Szeemann toont eigen visie in Boymans, „Haarlems Dagblad”, 26 VIII 1988; ‚Historische klanken’ van Harald Szeemann in Boy-

mans, „Rotterdam Nieuwsblad”, 24 VIII 1988; Harald Szeemann wordt gastconservator Boymans, „Veluws Dagblad”, 26 VIII 1988; Harald 
Szeemann geeft zijn visie op kunst, „De Stem”, 29 VIII 1988.

32 M. van Mechelen, Astray from History, „Kunst & Museumjournaal”, Vol. 2, 1991, No 4, s. 1–13.
33 D. Meijers, The Museum and The A-Historical Exhibition: the latest gimmick by the arbiters of taste, or an important cultural phe-

nomenon?, [w:] Place, Position, Presentation, Public, ed. I. Gevers, Maastricht–Amsterdam 1993, s. 28–40.
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czesnego znaczenia”34. Niemiecki historyk sztuki Hans Belting proponuje podobne rozumienie przestrzeni 
muzeum, powołując się na pojęcie heterotopii Michela Foucaulta, defi niującego heterotopie jako miejsca 
odnoszące się antytetycznie lub alternatywnie do innych miejsc naszego świata35. Belting zalicza muzeum 
do miejsc alternatywnych, ponieważ „należąc do innego czasu aniżeli gromadzone w nich rzeczy, stwarzają 
miejsce poza czasem, w którym rzeczy te uczestniczyły w procesie życiowym”36.

Zaburzenie, czy raczej zniesienie, instytucjonalnej fragmentacji na działy poświęcone poszczególnym 
mediom i technikom (oraz ich stylistyczno-historycznych klasyfi kacji) miało dla Szeemanna bardzo konkrety 
wymiar – realizowało się w fi zycznej przestrzeni muzealnych galerii, które pozbawione zostały tymczasowej 
architektury wystawienniczej na rzecz dużych, równomiernie oświetlonych sal. Szeemann miał tu na uwadze 
nie tylko sam podział, ale i rządzącą nim klasyfi kację naukową. Ponownie bliska zdaje się tu być myśl Bel-
tinga wskazującego, iż „historia obrazów była też zawsze historią mediów obrazowych”37. Z tej perspektywy, 
antropologiczne rozumienie obrazu przez Beltinga oraz pozornie subiektywne rozumienie wystawy przez 
Szeemanna mają wiele punktów zbieżnych: w ekspozycji bowiem skonfrontowane zostały nie tyle obrazy 
malarskie (painting), ale obrazy (image) w ogóle. Pozbawione klasyfi kacji obiekty stają się nośnikami czy, 
jak chce niemiecki badacz, nie tylko tym, co przedstawione, ale zjawiskiem uwikłanym w związek między 
medium (formą) a ciałem oglądającego. Rozpoznane przez Szeemanna wątki, obecne w wystawionych obiek-
tach, mają kluczowe znaczenie nie jako stricte ikonografi czne motywy, ale realizujące się w nich ponadcza-
sowe tematy. Podobnie twierdzi Belting: „Obrazy wprawdzie posiadają w mediach i technikach historyczną 
formę czasową, powoływane do życia są jednak przez tematy ponadczasowe, jak śmierć, ciało i czas”. Jeśli 
odrzucenie podziałów na epoki i środki wyrazu (zewnętrzne formy) prowadziły u Szeemanna do wyjścia poza 
obraz (painting), należy też rozważyć dalsze konsekwencje takiego spojrzenia. Czy rzeczywiście – jak chce 
Mechelen – to zaledwie przejaw dezynwoltury, na jaką pozwolić sobie może autorytet odrzucający historię 
sztuki ad hoc?

Należy przyjrzeć się nie tyle temu, co znaczą, ile jak znaczą poszczególne części wystawy. W przy-
woływanym katalogu autor pisał: „Podziwiam strukturalną analizę Sedlmayra i ikonologię Panofsky’ego. 
Uświadomili nam bowiem bogactwo emocji i treści w historycznych dziełach sztuki […]. Niemniej jednak nie 
patrzymy na Rembrandta oczami widza z XVII, XVIII czy XIX wieku, a jako współcześni”38. Szeemann przy-
wołał tu dwie postawy badawcze. Hans Sedlmayr, austriacki historyk sztuki, postulujący historię sztuki jako 
naukę, proponował rygorystyczne badanie (kunstwissenschaft), zakładając, iż obiekty artystyczne mają status 
dokumentów danej epoki. Badania przywiodły wiedeńskiego historyka stwierdzenia do uznania, iż sztuka 
nowoczesna pozbawiona jest „boskiego” pierwiastka. Pogląd ów zawarł w wydanej w 1951 r. książce Verlust 
der Mitte, wyrokując zarazem, że niedawna produkcja artystyczna jest zaledwie produktem cywilizacji, a nie 
– jak to miało miejsce wcześniej – „wielkiej kultury”39. Sedlmayr, jako zwolennik unaukowienia dyscypliny, 
stanowił dla Szeemanna negatywny punkt odniesienia. Drugą z przywołanych przez niego postaci jest Er-
win Panofsky, niemiecki historyk sztuki i twórca analizy ikonografi cznej jako metody badawczej. Od lat 20. 
Panofsky pracował w Hamburgu w kręgu badaczy (m.in. Fritza Saxla, Ernsta Cassiera) skupionych wokół 
założonej przez Aby Warburga biblioteki Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Zajmując się sztuką 
średniowiecza i renesansu, Panofsky wyznaczył historii sztuki zadanie docierania do zrozumienia obiektu 
artystycznego przez konfrontowanie go z zespołem tekstów i motywów obecnych w literaturze i innych pra-
cach. Tak rozumiana analiza odsłonić miała wewnętrzny sens dzieła i umożliwić jego rzeczywiste zrozumie-
nie40. Wystawa w Rotterdamie wydaje się jednak dystansować i od takiej metodologii.

Obiekty w muzeum Boijmans Van Beuningen to, według Szeemanna, zestaw „rezonujących dźwięków”, 
a nie ikonografi cznych analogii, historycznych dokumentów czy symptomów. Spojrzenie takie jest z koniecz-
ności współczesne, dystansujące się od prób osadzenia dzieł w czasie. Innymi słowy, w rozumieniu Szeeman-

34 a-Historische klanken…, s. 2.
35 M. Foucaul t, Inne przestrzenie, tłum. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie”, 2005, nr 6, s. 117–125.
36 H. Bel t ing, Miejsce obrazów II. Próba antropologiczna, [w:] idem, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o przestrzeni, tłum. 

M. Bryl , Kraków 2007. 
37 Ibidem, s. 26. 
38 a-Historische klanken…, s. 1.
39 H. Sedlmayr, Verlust der Mitte: die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit, Salzburg 1951; 

przekład angielski: Art in Crisis: the Lost Center, New Brunswick 2006.
40 Por. M.A. Holly, Panofsky and the Foundations of Art History, London 1984.
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na, jest to „akademia nie-przynależenia do siebie” (Accademia des ‘nichteinsseienden’ Zusammenseins)41. 
Nie odchodząc zbyt daleko, można sięgnąć po inną paralelę, otwierającą być może bardziej produktywną 
perspektywę. Sięgnąć „przed” Sedlmayra i Panofsky’ego, do postaci, która, jak wskazuje Belting, została 
świadomie zapoznana w dyskursie historyczno-artystycznym, poprzez zredukowanie jej do funkcji impulsu 
stymulującego późniejszych badaczy. Chodzi tu o Aby’ego Warburga i jego koncepcję Atlasu Mnemosyne.

Atlas Mnemosyne, nieukończony projekt Warburga rozpoczęty ok. 1925 r. w Hamburgu i kontynuowany 
aż do jego śmierci w 1929 r., w założeniach stanowić miał model pamięci, narzędzie badawcze pozwalające 
na prześledzenie trwania kultury Zachodu w rozmaitych jej przejawach42. Atlas pomyślany został jako zestaw 
ponad siedemdziesięciu plansz, na których zestawione zostały pozornie heteronomiczne obrazy. Interpretacja 
projektu Warburga stała się przedmiotem sporu badaczy – podzielonych między ortodoksyjnych kontynua-
torów ikonografi cznej myśli Panofsky’ego a zwolenników ponownego odczytania spuścizny autora Atlasu 
Mnemosyne. Jest też zagadnieniem żywo dyskutowanym, Warburg bowiem nie był twórcą koherentnej me-
tody43. O ile dla badaczy zaangażowanych w historyczno-artystyczne interpretacje główny punkt zaintereso-
wania stanowi warburgiańska biblioteka i instytut, o tyle dla późniejszych odczytań – między innymi autor-
stwa Beltinga i Didi-Hubermana – jest to właśnie Atlas Mnemosyne. W tym ostatnim odnaleźć można ślady 
krytycznego myślenia odnoszącego się do całej produkcji kulturalnej, w której pewne formy przekazywane 
są dzięki trwaniu (Nachleben). Nie usiłuję bynajmniej argumentować, że Szeemann znał (co niewykluczone) 
myśl Warburga – chciałbym jednak wskazać, iż w jego pracy dla Boijmans Van Beuningen istnieje z jego 
myślą sporo zbieżności. Andrzej Leśniak określił praktykę Warburga mianem „ikonologii, w której język nie 
panował nad obrazem, lecz był usunięty na dalszy plan”, wskazując, iż w Mnemosyne „chodzi o zestawienie 
obrazów bez pośrednictwa języka, bez interpretacji, przypisów, a nawet not objaśniających pochodzenie”44.

Choć Szeemann operował w przestrzeni muzealnej, mając do dyspozycji skończony zbiór prac, jego 
działanie znamionuje podobne nastawienie: zaprezentowane obiekty zaburzają granice między tak zwaną 
sztuką „wysoką” (malarstwo, rzeźba) a rzemiosłem artystycznym. Ich czasową heterogeniczność zaś jed-
noczy nie tylko wspólna przestrzeń „doświadczenia estetycznego”, ale i fakt, że zostały w niej zaprezento-
wane właśnie bez tradycyjnych dla muzeum opisów. Jeśli – jak wskazuje Pierre-Alain Michaud – koncepcja 
Warburga opiera się „na relacjach pomiędzy fi gurami w autonomicznej przestrzeni wizualnej, niezależnej 
od porządku dyskursu”45, projekt Szeemanna był jej materializacją w przestrzeni wystawy. Jeśli Mnemosyne 
„stawia pod znakiem zapytania każdy model myślenia o obrazie, w którym wizualność podporządkowana 
jest językowi, albo – dokładniej – linearnej narracji, strukturalnie powiązanej z sekwencjami następujących 
po sobie obrazów46”, „A-Historische Klanken” uznać można za podobne spojrzenie na praktykę muzealną. 
Szeemann wykorzystał ponadczasowe zderzenie obrazów jako narzędzie, które inny kontynuator myśli 
Warburga, Didi-Huberman, określił mianem „anachronizmu”47. Według niego anachronizm jest jedyną al-
ternatywą wobec historycznego myślenia, gdyż „idealne, określone i euchroniczne źródło nie jest w stanie 
oznajmić nam o obiekcie badań nic, ponad informacje o jego recepcji […] nie wystarczy uprawiać historii 
sztuki z euchronicznej perspektywy, przez którą rozumiem perspektywę »artysty i jego czasów«. […] By uzy-
skać dostęp do wielowarstwowego czasu, do przetrwania i długiego trwania [longue durée] pamięci dalszej 
niż przeszłość, potrzebne jest spojrzenie dalsze niż jej teraźniejszość, akt przypomnienia: wstrząs, zerwanie 
zasłony, zaburzenie bądź nagłe pojawienie się czasu, które Proust i Benjamin tak elokwentnie nazwali »pa-
mięcią mimowolną« [involuntary memory]”48. 

W przywołanym tekście Didi-Huberman wskazuje, jak owo zaburzenie pozwala opisać fresk Fra Angeli-
co z 1440 r. poprzez pryzmat współczesnej kompozycji abstrakcyjnej Jacksona Pollocka – jak otwiera ponow-
ne spojrzenie na to, co podobne, a więc „dostrzegalne dla wszystkich, lecz trzymane w ukryciu przez historię 

41 a-Historische klanken…, s. 10
42 Por. B.H.D. Buchloh, Gerhard Richter’s ‘Atlas’. The Anomic Archive, „October”, Vol. 88, 1999, s. 117–145.
43 Por. J. Bia łostocki, Posłanie Aby Warburga: historia sztuki czy historia kultury?, [w:] idem, Refl eksje i syntezy ze świata sztuki. 

Cykl drugi, Warszawa 1987, s. 187–203.
44 A. Leśniak, Wstęp do politycznej analizy Atlasu Mnemosyne Aby’ego Warburga, „Konteksty”, 2011, nr 2–3 (239–294), s. 159.
45 P.A. Michaud, Sketches. Historie de l’art, cinéma, Paris 2006, s. 14. za: Leśniak, op. cit.
46 Leśniak, op. cit., s. 159.
47 G.  Didi-Huberman, Before the Image, Before Time: The Sovereignty of Anachronism, [w:] Compelling Visuality: The Work of Art 

in and out of History, ed. C. Farago, R. Zwijnenberg, Minnesota 2003.
48 Didi-Huberman, op. cit., s. 40–41 (tłum. K. Kościuczuk).
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sztuki”. W tym dostrzegałbym także sedno propozycji Szeemanna. „Wzajemny rezonans” obiektów stanowi 
takie właśnie zaburzenie, pozwalając – przez pozornie nieuprawniony zabieg anachronizmu – na ponowne 
spotkanie tego, co rozbite i zaszeregowane w ramy instytucjonalnego dyskursu. Na ujrzenie podobieństw 
i obnażenie wspólnej pamięci obrazów (image). To właśnie w ten sposób rozumieć można proponowaną przez 
Szeemanna fi gurę „akademii nie-przynależenia do siebie”. 

Jeśli Marga van Mechelen widzi w wystawie dla muzeum Boijmans Van Beuningen odwrót od historii 
sztuki, sądzę, iż jej autor nie odszedł od niczego więcej jak pretensji historyczno-artystycznego dyskursu do 
jawienia się jako pozytywistycznie rozumiana dyscyplina. Jeśli zaś Debora Meijers rozpoznaje w Szeema-
nie „arbitra smaku”, jego wybory wydają się nie mniej arbitralne niż propozycja Didi-Hubermana. Krytyka 
„A-Historische Klanken” po raz kolejny zdaje się traktować wystawę, jako nic więcej jak zbiór przedmiotów, 
usuwając poza horyzont relacje między nimi i przestrzenią, którą współdzielą, oraz widzem. W ekspozycji 
z 1988 r. Szeemann udowodnił, że formułowanie krytycznych propozycji z subiektywnej perspektywy jest 
w praktyce wystawienniczej możliwe – co więcej, propozycje takie stanowić mogą przyczynek do spojrzenia 
nie tylko na historię kultury, ale i na historię sztuki jako dziedzinę.

***

Spoglądając na dwie zaledwie spośród licznych przygotowanych przez Haralda Szeemanna ekspozycji, 
dostrzec można nie tylko jego osobisty wkład w kształtowanie pozycji kuratora wystaw jako jednostki mają-
cej czynny udział w powstawaniu historii dyscypliny – w odróżnieniu od działalności mającej na celu (co jest 
wszak nie mniej ważne) popularyzowanie i udostępnianie wyników badań naukowych szerszej publiczności. 
Praktyka Szeemanna dowodzi, iż sama wystawa jako medium wymaga uwagi i namysłu zarówno ze strony 
autora, jak i odbiorcy. Stać się może bowiem narzędziem przewartościowującym rolę instytucji: z prezen-
towania produkcji artystycznej (jak miało to miejsce w przypadku Kunsthalle Bern) na miejsce, w którym 
produkcja ta zachodzi, z klasyfi kowania i badania obiektów z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań 
i podziału na środki wyrazu (w Boijmans Van Beuningen Museum) na niedozwolone wedle tych kryteriów ze-
stawienia, ukazujące nieoczywiste powiązania istniejące w polu kultury w ogóle. W tym właśnie miejscu leży 
rzeczywista wartość wystaw sztuki i ten właśnie aspekt czyni ich badanie tak istotnym. W ostatnich latach 
zaobserwować można też wzmożone zainteresowanie historycznymi ekspozycjami ze strony samych kurato-
rów, czego dobrym przykładem była rekonstrukcja właśnie „When Attitudes Become Form”, zorganizowa-
na w Fondazione Prada w Wenecji przy okazji 55. Biennale Sztuki w 2013 r.49 Z tego rodzaju powrotami, 
choć z konieczności naznaczonymi pewnym brakiem, bo opartymi wszak na istniejącej dokumentacji, 
mamy również do czynienia w Polsce50. Archeologia wystaw oraz przywracanie ich do historyczno-ar-
tystycznego dyskursu jako sytuacji jawi się jako obiecujące narzędzie badawcze – pozwalające rzucić 
nowe światło zarówno na mniej znane wydarzenia, jak i skontekstualizować te, których rola w budowaniu 
kanonu dyscypliny zdaje się dziś niepodważalna.

THE CURATORIAL PRACTICES OF HARALD SZEEMANN. FROM EXPERIMENTAL TO AHISTORICAL

The text discusses the practice of the Swiss art historian and curator Harald Szeemann (1933–2005), based on the example of 
two exhibitions: Live in Your Head: When Attitudes Become Form, organised at Kunsthalle Bern in 1969, and A-Historische Klanken 
held at Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam in 1988. Drawing upon existing research as well as material from the archive 
of Harald Szeemann, the article focuses on Szeemann’s innovative approach to the concept of group exhibition and museum display. 
Szeemann’s curatorial practice was not only concerned with challenging existing models for displaying contemporary art, but also 
with re-inventing the position of the art institution, whose he saw as extending beyond the exhibition hall as the setting in which to 
show self-contained artworks, and the museum as a site of self-regulated production of knowledge. It was by contesting these para-
digms that Harald Szeemann paved the way for the birth of the profession of art curator as it is known today.

49 Por. When Attitudes Become Form Bern 1969/Venice 2013, ed. G. Celant, Venice 2013.
50 Przykładem podobnego działania na polskim gruncie była wystawa „Włodzimierz Borowski. Siatka czasu”, w Muzeum Sztuki No-

woczesnej w Warszawie (18 XI 2010 – 20 I 2011), w ramach której kuratorzy, Luiza Nader, Paweł Polit, Agnieszka Szewczyk, podjęli wysiłek 
zrekonstruowania ekspozycji Pole Gry z Galerii Współczesnej z 1972 r.
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