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Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia inspiracji płynących z Atlasu Mne- HANNA
mosyne Abyego Warburga w działaniach podejmowanych przez artystów współ- doroszuk
czesnych, na przykładzie twórczości Goshki Macugi.

Obecnie jednym z wybitniejszych interpretatorów spuścizny Warbur-
ga pozostaje Georges Didi-Huberman, który, oprócz niewątpliwego wkładu
w warstwie teoretycznej, dokonał próby przeniesienia Warburgiańskich me-
tod w sferę praktyczną. Francuski filozof zorganizował w 2010 r. w madryc-
kim Museo de Reina Sofia wystawę Atlas. Jak unieść świat na własnych bar-
kach?1.

Zobaczyć można było na niej prace klasyków wczesnej awangardy, surreali-
stów, artystów współczesnych, fotografie dokumentalne i inne obiekty związane
z szeroko pojętą kulturą wizualną. Co istotne, w projekcie nastąpiła rezygnacja
z prac tradycyjnie kojarzonych z danym artystą na rzecz słabiej rozpoznawalnych
artefaktów. Znajdywały się tam takie przedmioty, jak należący do Paula Klee zielnik
opatrzony rozmyślaniami teoretycznymi, cykl poświęcony architekturze preko-
lumbijskiej Josefa Albersa czy fotografie przypadkowych przedmiotów, wykonane
przez Roberta Rauschenberga, oraz nowojorskich graffiti autorstwa Sola LeWitta.
Na wystawie nie brakowało też notatek, manuskryptów, dokumentacji fotogra-
ficznych, szkiców, diagramów, a Didi-Huberman nawiązał do Atlasu Mnemosyne
również w sposób dosłowny, otwierając ekspozycję wyborem plansz zestawionych
z rycinami Goi. Projekt z Madrytu zapoczątkował serię kolejnych odsłon, które
w niezmienionej formie prezentowane były jeszcze w Hamburgu2 oraz w Karls-
ruhe3. Późniejsze etapy zaś polegały na zupełnej rezygnacji z artefaktów na rzecz

1 Atlas. How to Carry the World on Ones Back?, kurator: G. Didi-Huberman, Museo Reina Sofia,
Madryt, 26.11.2010-28.03.2011.

2 Atlas, How to Carry the World on Ones Back?, kurator: G. Didi-Huberman, Stiftung Falckenberg,
Hamburg, 24.09.2011-21.11.2011.

3 Atlas. How to Carry the World on Ones Back?, kurator: G. Didi-Huberman, Zentrum fur Kunst
und Medientechnologie, Karlsruhe, 7.05.2010-28.08.2010.
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fotografii oraz wideo4. Przykładem współczesnej odpowiedzi na Warburgiański
Atlas może być też wystawa Dear Aby Warburg, What Can Be Done with Images?
Dealing with Photographic Materiał w Museum fur Gegenwartskunst w Siegen,
gdzie za pomocą różnego rodzaju asocjacji współczesne fotografie, reprodukcje
bądźfound photos znajdywały swe odbicie w Atlasie Mnemosyne5.

W 2015 roku na język polski została przetłumaczona wydana w 2007 r. książka
austriackiego autora Karla Siereka Fotografia, kino, komputer. Aby Warburg jako
teoretyk mediów, co zdaje się potwierdzać niezaprzeczalną pozycję, jaką w dyskursie
współczesnej kultury wizualnej na przestrzeni ostatnich lat zajął Warburg6.

Wśród rosnącej grupy artystów szukających inspiracji płynących z powstałych
w latach 20. czarno-białych plansz, Goshka Macuga zdążyła z pewnością upla-
sować się na jednym z czołowych miejsc. Artystka, urodzona w 1967 r. w War-
szawie, w 1989 r. wyemigrowała do Londynu, gdzie w latach 1991-1995 studio-
wała w Central Saint Martins School of Art, a od 1995 do 1996 r. w Goldsmiths
College. Jej działalność na Wyspach Brytyjskich została uhonorowana nominacją do
Nagrody Turnera w 2008 r. i jest to jedyna Polka, która dostąpiła tego wyróżnienia.
Macugę reprezentują trzy galerie: Kate MacGarry w Londynie, Rudiger Schottle
w Monachium oraz Andrew Kreps w Nowym Jorku.

Atlas Mnemosyne powstawał w latach 1925-1929, czyli od momentu opuszczenia
przez Warburga szpitala psychiatrycznego w Kreuzlingen do jego nagłej śmierci. Na
czarnych tablicach rozmieszczone zostały fotografie znaczków pocztowych, dzieł
sztuki, numizmatów czy ornamentów. Projekt zaburzał dotychczas ukonstytuowa-
ną hierarchię obrazów, wplatając w swoje ramy wizerunki nienależące do świata
sztuki. Jak pisze Andrzej Leśniak: „Mnemosyne jest obrazem złożonym z obrazów,
rodzajem nieskończonego archiwum, którego racją istnienia jest tworzenie relacji
pomiędzy reprezentacjami wchodzącymi w jego skład”7. Rezultat rozmieszczenia
fotografii na planszach jest często zaskakujący. Zaburzono w nich skalę obiektów
i orientację przestrzenną, pojawiają się tam też liczne anachronizmy, na przykład
zeppelin zestawiony z rękopisem astrologicznym albo klasyczny wizerunek Helio-
sa, renesansowe przekształcenie tego motywu i jego współczesne interpretacje na
znaczkach pocztowych.

Obrazy zawarte w Atlasie Mnemosyne tworzą określone układy, zderzające
ze sobą poszczególne wizerunki, co umożliwia pomijanie tych, które nie są po-
trzebne przy aktualnym odczytaniu. Warburg równie często, jak układ książek
w swojej bibliotece czy słów w tekstach, zmieniał ułożenie fotografii na planszach8.
Przytwierdzane były one za pomocą spinaczy, co powodowało, że ułożenie miało
charakter tymczasowy.

4 Histoires de fantómes pour grandes personnes, kuratorzy: G. Didi-Huberman, A. Gisinger,
Le Fresnoy, 5.10.2012-30.12.2012; Atlas, suitę, kuratorzy: G. Didi-Huberman, A. Gisinger, Museo
de Arte de Rio, Rio de Janeiro, 28.05.2013-28.08.2013; Nouvelles Histoires de fantómes, kuratorzy:
G. Didi-Huberman, A. Gisinger, Palais de Tokyo, Paryż, 13.02.2014-6.09.2014; Afteratlas, kura-
torzy: G. Didi-Huberman, A. Gisinger, Beirut Art Center, Liban, 23.01.2014-22.03.2014.

5 Dear Aby Warburg, What Can Be Done with Images? Dealing with Photographic Materiał, kurator:
E. Schmidt, Museum for Contemporary Art, Siegen, 2.12.2012-3.03.2013.

6 K. Sierek, Fotografia, kino, komputer. Aby Warburg jako teoretyk mediów, tłum. J. Gilewicz, War-
szawa 2015.

7 A. Leśniak, Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Kraków 2010, s. 231.
8 P.-A. Michaud, Przekraczanie granic: Mnemosyne pomiędzy historię sztuki a kinem, „Konteksty”,

65,2011, nr 2-3, s. 149.
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Aranżacja plansz Mnemosyne zbliżała je w znacznie większym stopniu do „aran-
żacji wystawy, aniżeli do formy książkowej”9. Co więcej, reprodukcje stanowiące
elementy składowe Atlasu pierwotnie były częściowo eksponowane na czasowych
wystawach w Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, przeznaczonych do
zwiedzania publicznego bądź organizowanych z okazji np. odbywających się tam
seminariów10.

Atlas Mnemosyne zdaje się figurować w powszechnej świadomości jako ogromne
archiwum pamięci, co zostaje jednak poddane krytyce przez Georgesa Didi-Huber-
mana, który w IIImage survivante. Histoire de lart et temps desfantomes selon Aby
Warburg wskazuje na częste nadużycia, jakie niesie za sobą przyrównanie Atlasu
Mnemosyne do powszechnie rozumianego pojęcia archiwum.

Autor podkreśla, jak niewiele obrazów zgromadzone zostało na planszach Atlasu
w porównaniu chociażby z archiwum założonym przez Warburga i Saxla w ramach
Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. „Atlas - pisze - dokonuje wyboru
w tym momencie, w którym archiwum na długo swojego wyboru odmawia. Atlas
celuje w argument i posługuje się metodą brutalnych cięć tam, gdzie archiwum
odsuwa argument i zarzuca masą nie do ogarnięcia”11. Jak pisze Leśniak, Atlas
stanowi więcej niż sposób wyjaśniania relacji międzyobrazowych. Jest źródłem
wiedzy, narzędziem objaśniającym i wykorzystującym w swojej formie archiwa, lecz
równocześnie jest im przeciwny, gdy posługuje się wyborami, montażami i zestawie-
niami kreującymi zależności pomiędzy płaszczyznami wizualnymi12. Aby uwolnić
się od dyktatu „przemysłu pamięci”, dominującego we współczesnych praktykach
archiwalnych, należy przyjąć sugestie Didi-Hubermana, zwracającego uwagę na
„epistemiczną nieefektywność” tego typu działań13. Francuski filozof wskazuje
na konieczność krytycznej pracy nad materiałami archiwalnymi, analizy zawartej
w nich treści oraz selekcji koniecznej do traktowania posiadanych materiałów jako
nośników wiedzy. Przykładem, w którym zastosowane zostały podobne „cięcia” po-
siadanych materiałów, jest dla Didi-Hubermana Atlas Mnemosyne14. Konstytuuje się
tym samym różnica pomiędzy tradycyjnym działaniem w archiwach, a działaniem
proponowanym przez Atlas Mnemosyne, który, dokonując „cięć” w repozytorium
obrazów, staje się narzędziem poznania.

Realizacje Macugi, dzięki epistemologicznemu charakterowi, mają znacznie
więcej wspólnego z takim działaniem, niż z tradycyjnym archiwalnym zwrotem. Jak
pisze Dieter Roelstraete, „Wysoce nieakademicka technika kolażu zastosowana w At-
lasie Mnemosyne mogłaby z powodzeniem zostać zacytowana jako historyczne źród-
ło własnych eksperymentów Macugi, które nazwać można by było trójwymiarowym

9 K. Mazzucco, „Mnemosyne: Bilderdemonstration, Bilderreihen, Bdderatlas”. Chronologiczna pre-
zentacja dokumentów związanych z Atlasem Warburga, „Konteksty”, 65,2011, nr 2-3, s. 120.

10 Ibidem s. 121.
11 G. Didi-Huberman, Mnemosyne albo niewyczerpane, tłum. A. Turczyn, niepublikowany tekst

wykładu wygłoszonego 20.06.2011 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, cyt. za: A. Leś-
niak, Gorączka archiwów w sztuce współczesnej. Symptomy choroby i propozycja terapii, „Kultura
współczesna”, 2011, nr 4, s. 104.

12 Ibidem, s. 104.
13 Andrzej Leśniak utożsamia „przemysł pamięci” z pomnikami oraz różnego rodzaju memoria-

łami. Wskazuje przy tym na utratę krytycznego wymiaru podobnych praktyk artystycznych,
poddając przy okazji dezaktualizacji poglądy Hala Fostera widzącego w sztuce archiwalnej
narzędzie do stworzenia pamięci alternatywnych, kontrpamięci.

14 A. Leśniak, Gorączka archiwów, s. 107.
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kolażem”15. Za pomocą łączenia ze sobą niejednorodnych elementów zawierających
w sobie wątki archeologiczne, objects trouves, relikty przeszłości bądź też tradycyjnie
pojmowane artefakty, granica sztuki, którą znamy pod pojęciem appropriation art,
jest przesuwana coraz dalej16.

Wspomnieć należy również o tym, że oprócz podobieństw w warstwie formalnej,
które zbliżają prace Goshki Macugi do Atlasu Mnemosyne, zainteresowanie artystki
niemieckim historykiem sztuki da się zauważyć również w sposób bezpośredni, co
stanowić może punkt wyjścia do prowadzenia dalszej analizy. W 2008 r. odbyła ona
podróż śladami Warburga na tereny zamieszkiwane przez Indian Hopi, w efekcie
czego powstał film Snake Society, stanowiący część projektu I Am Become Death17.
Macuga porównywała ze sobą dwie fotografie: pierwsza z nich, zakupiona przez
Warburga, przedstawia kapłana z plemienia Hopi wykonującego rytuał wężowy,
natomiast na drugiej, nabytej przez artystkę na eBayu, zobaczyć można młodego
żołnierza w Wietnamie, trzymającego węża w dość zbliżony sposób do tego, w jaki
czynił to kapłan18. Analiza podobieństwa tych gestów unaocznia specyfikę tego,
w jaki sposób Macuga traktuje materiał wizualny, nad którym pracuje. Podczas
berlińskiego biennale w 2014 r. artystka zrealizowała humorystycznie zabarwioną
sztukę Preparatory Notes for A Chicago Comedy, którego luźną inspiracją była Ham-
burg Comersation on Art And Culture, komedia napisana przez Aby ego Warburga
w 1896 r.19 W spektaklu wykorzystane zostały specjalnie na tę okazję stworzone
rekwizyty, które następnie wystawione zostały w monachijskiej galerii Rudiger
Schóttle na wystawie Madness and Ritual20. Znajdowała się tam między innymi
praca A by Warburg on Madness and Ritual, set for Scene 2, ponadtrzymetrowa
tapiseria zrealizowana w formie kolażu. Kompozycja składała się z wizerunków
Macugi, krytyka Dietera Roelstraetego, somnambulika Cesara z Gabinetu Dok-
tora Caligari, przechylonej korynckiej kolumny, węży, Indianina Hopi, rysunków
książek, Grupy Laokoona, oficera policji, Aby ego Warburga w masce Hemisa Ka-
czina, fragmentów renesansowych malowideł, a w tle powykrzywianych schodów
galerii oraz dużego napisu INSANE. Większość z tych wizerunków znana była już
z wcześniejszych prac Macugi.

Artystka przywołuje wykorzystywane wcześniej formy, zestawiając je w co-
raz to innych konfiguracjach, dających ostatecznie wizję ponadczasowej narracji.
Dzieje się tak chociażby w kontekście zakupionego przez nią fotograficznego ar-
chiwum weterana wojny w Wietnamie Toma Pripisha, które artystka wykorzystuje
przy kolejnych projektach. Na wystawie I Am Become Death w Bazylei zostało
one zestawione z takimi artefaktami, jak rekonstrukcje rzeźb Roberta Morrisa
czy zdjęcia z archiwów wystawy Road To Victory oraz wspomnianym wcześniej
filmem Snake Society. Rzeźba War Memoriał Study, składająca się z czarno-białe-
go zdjęcia Pripisha wykrzywionego w „wężowej” pozie oraz liczącego 10 000 lat

15 D. Roelstraete, Forestfor the Trees. On the Art ofGoshka Macuga, „Artforum”, wrzesień 2011,
s. 325.

16 Goshka Macuga: Exhibit A., katalog wystawy Museum of Contemporary Art Chicago, red.
D. Roelstraete et al., Chicago 2013, s. 54.

17 I Am Become Death, Kunsthalle Basel, Bazylea, 15.01.-8.03.2009.
18 G. Macuga, J. Gastelo, Snake Society, transkrypcja z filmu (fragmenty),„Konteksty”, 65,2011,2-3,

s. 87,89.
19 Preparatory notes for a Chicago Comedy, 8th Berlin Biennale, Museen Dahlem, Berlin 2014.
20 Madness and Ritual, Rudiger Schóttle Gallery, Monachium, 12.08.2014-8.11.2014.
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kawałka drewna pokazywana była zarówno na wystawie Modern Ruins oraz jako
część projektu Magdaleny Ujmy i Karoliny Bujnowicz w krakowskim Bunkrze
Sztuki21.

„Historia sztuki rozumiana jako historia obrazów, gdy jej celem jest zrozumienie
narodzin i stawania się dzieł, to znaczy ujęcie ich w wymiarze czasowym, winna
otworzyć się na to, co nie jest jeszcze artystyczne. Ta intuicja przenikała całą naukę
Warburga, od pierwszych publikacji, po czarne plansze projektu Mnemosyne, na
których niestrudzenie umieszczał obrazy różnego pochodzenia reprodukcje dzieł
sztuki, lecz także reklamy, artykuły wycięte z gazety, mapy [...]”22. Aby Warburg
robił wszystko, aby granice historii sztuki móc swobodnie przekraczać, a jego dzia-
łania cechowało ciągłe napięcie, przestępowanie jednych ram, aby po chwili móc
wymknąć się drugim. Jak pisze Giorgio Agamben, „[jest to] napięcie tak potężne,
że można przypuszczać, że Aby Warburg wybrał historię sztuki tylko po to, by
zasiać ziarno historię sztuki rozsadzające”23. Dla niemieckiego badacza wszystkie
elementy kultury powinny wchodzić w strefę zainteresowań historii sztuki, której
ośrodek koncentracji winien zmieniać się w zależności od aktualnych potrzeb.
Obrazy ułożone są w ciągi „konstelacji”, te jednak są odmienne od Benjaminowskich,
gdyż opierają się na samym obrazie, bez jakiejkolwiek warstwy tekstowej24. Twórca
ikonologii opiera swoje działania na reżimie sztuk, który, wychodząc od Jacąuesa
Rancierea, narzuca równość wszystkich elementów w porządku artystycznym
i burzy hierarchię wartości systemu sztuk pięknych25.

Goshka Macuga gromadzi wszystko, co pomogłoby jej poznać i zrozumieć
rządzące światem mechanizmy.

Jak mówi sama artystka, za tym, co ją interesuje, stoi pewna osobista logika, nie
ma znaczenia, czy zbierane przez nią przedmioty „gromadzone miałyby być w jej
prywatnej kolekcji, sklepie z antykami, kolekcjach zoologicznych, botanicznych,
w pracowni znajomego, bibliotece, czy British Museum”26.

Od samego początku działania artystki zakładały absolutny brak hierarchizacji
wykorzystywanych elementów:

Wystawa Objects in Relation. Art Now w Tatę Britain przywoływała historię
wczesnomodernistycznej grupy artystycznej Unit One27. W projekt włączone zostały
też między innymi należące do Tatę rzeźby Henry ego Moora i Barbary Hepworth,
konary drzew „wypożyczone” z angielskich lasów oraz kostium płetwonurka nawią-
zujący do performansu Salvadora Dalego na Międzynarodowej Wystawie Surreali-
stów w 1936 r. Całość wieńczyła wysoka drewniana wieża zainspirowana obrazem
Paula Nasha The Diving Stage z 1928 r. Co istotne, artystka zrezygnowała zupełnie
z podpisywania tych „prawdziwych” dzieł, co dało efekt zupełniej równorzędności
prezentowanych elementów.

21 Modern Ruins, Kate Macgarry, Londyn, 1.03-5.04.2009; Przekleństwa Wyobraźni, kuratorki:
K. Bujnowicz,M.Ujma, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, 17.06.2010-22.08.2010.

22 P.A. Michaud, Sketches. Histoire de lart, cinema, Paris 2006, cyt. za: A. Leśniak, Obraz płynny,
s. 231.

23 G. Agamben, Aby Warburg i „nauka bezimienna”. Fragmenty,,,Konteksty”, 61,2007, nr 3-4, s. 227.
24 A. Leśniak, Obraz płynny, s. 233.
25 J. Ranciere, Estetyka jako połityka, tłum. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007, cyt. za: A. Leśniak,

Obraz płynny, s. 237.
26 Goshka Macuga: Objects in Relation Essay, Tatę Britain, 2007, zob. online: <http://www.tate.org.uk/

whatson/tatebritain/exhibition/artnowgoshkamacuga/objectsrelationessay> (stan na: 28.09.2014).
27 Objects in relation, Art Now, Tatę Britain, Londyn, 30.06.2007-14.10.2007.
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i. Goshka Macuga,
The Naturę ofthe Beast
at Whitechapel Gallery,
London 2009.
Fot. Goshka Macuga, dzięki
uprzejmości Artystki

Analogiczny zabieg miał miejsce na wspomnianej wcześniej wystawie It
Broke From Within w Walker Art Center. Centrum ekspozycji stanowiła monu-
mentalna czarno-biała tapiseria. Przedstawiała fragment lasu, ocalałego na sku-
tek pomyłki mierniczych pracujących przy wycince drzew pod koniec XIX w.
Thomas B. Walker zgromadził majątek wycinając drzewa rosnące na terytorium
należącym do rdzennych Amerykanów, co umożliwiło mu stworzenie kolekcji dzieł
sztuki. W przestrzeń zostały włączone prace ze stałej kolekcji Walker Art Centre,
w tym Davida Rathmana, Adriana Pipera czy Sherrie Levine oraz wypożyczony
z Minneapolis Institute of Art pejzaż Thomasa Colea. Całą salę wystawową wypeł-
niała biała platforma nawiązująca do pierwotnej bryły muzeum, zaprojektowanej
przez Edwarda Larrabee Barnesa w 1971 r. W 2005 r. zastąpiono ją nowym budyn-
kiem autorstwa pracowni Herzog & de Meuron, który stał się obiektem krytyki
Macugi.

Na wystawie The Naturę ofThe Beast w londyńskiej galerii Whitechapel zapre-
zentowana została gobelinowa wersja Guerniki Picassa28. Oryginalny obraz ekspo-
nowany był w tym samym miejscu w 1939 r. i miał za zadanie rozpowszechnianie
ducha komunizmu wśród przedstawicieli partii robotniczej. Tapiseria zaś, wyko-
nana na zlecenie Nelsona Rockefellera, prezentowana jest na co dzień w siedzibie
ONZ w Nowym Jorku. Artystka przywołuje wygłoszone w tym miejscu, związane
z inwazją na Irak, przemówienie Collina Powella w 2003 r., kiedy to gobelin ze
względu na swój wydźwięk został zasłonięty niebieskim materiałem. Tradycyjne
wartościowanie na kopię i oryginał stało się w tym kontekście niepotrzebne i ana-
chroniczne, zupełnie nieprzystające do proponowanej przez Macugę uniwersalnej
antywojennej narracji.

28 The Bloomberg Comission: Goshka Macuga, Naturę of The Beast, Whitechapel Gallery, London,
5.04.2009-4.05.2010. Wystawa zorganizowana w ramach Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii
(Polska! Year).
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Macuga czerpie inspiracje z kanonu historii sztuki, przerabiając istniejące arte-
fakty na własny użytek. Było tak w przypadku odtworzenia rzeźb Roberta Morrisa
z wystawy Participatory Objects z 1971 r. na wystawie I Am Become Death, Listu
Tadeusza Kantora pokazywanego w ramach projektu Untitled w warszawskiej Za-
chęcie czy instalacji Kabinett der Abstrakten inspirowanej pracą El Lissitzkyego29.

Wystawy często uzupełniają prace współczesnych artystów, nierzadko przyjaciół
Macugi. Pojawiają się na nich też dokumenty archiwalne pochodzące z instytucji,
w których odbywa się dany projekt. Na biennale w Sao Paulo u podstawy inspirowanej
modernizmem architektonicznej konstrukcji zasadziła rabaty z ziołami, a wewnątrz
porozkładała fragmenty meteorytów30. Pojawiają się tam również wytwory sztuki
ludowej, tak samo jak w Whitechapel, gdzie tapiseria z Guernicę sąsiadowała z lu-
dowym afgańskim dywanem. Przekraczanie granic w projektach Macugi to również
wykraczanie poza świat zmysłowy - wątki magiczne są traktowane równorzędnie
z rzeczywistością. Podobnie skonstruowany był świat twórcy „nauki bezimiennej”,
nękanego pod koniec życia przez stale do niego powracające demony. „«Nauka bez
imienia» [...] jest czymś w rodzaju ufundowania nauki jako odzyskanej magii”31.

W projektach Macugi świat nie dzieli się na zmysłowy i magiczny - wręcz
przeciwnie, wątki metafizyczne służą dostarczaniu coraz większej ilości informacji
o otaczającej rzeczywistości. Na biennale w Sao Paulo modernistyczne pawilony
niejako „wyrastają” z dedykowanych miejscowym wierzeniom rabat z ziołami.
W przypadku projektów Sleep of Ulro czy Whatś in a name cała narracja podpo-
rządkowana jest wątkom pozazmysłowym32. Sama Macuga porównuje alternatywne
sposoby myślenia ze sztuką, która jest dla niej niekonwencjonalnym narzędziem
do pozyskiwania prawdy33.

Brak granic zakłada również pewną niekompletność. Wystawa staje się bar-
dziej procesem niż skończonym dziełem. Atlas Mnemosyne był taki z założenia, co
prawda prace nad nim przerwała śmierć Warburga, lecz przekonanie o otwartej
formie projektu pojawia się u większości badaczy spuścizny niemieckiego historyka
sztuki. Zakładał on ciągłą możliwość dodawania i odejmowania poszczególnych
elementów, pozostawiając układ w ciągłym ruchu. U Macugi również ilość elemen-
tów nie zawsze wynika ze ściśle określonej narracji wystawy, raczej poszczególne
wątki implikują kolejne skojarzenia, ogólny przekaz po odjęciu bądź też dodaniu
elementów pozostałby niezmieniony. Wywołuje to poczucie otwartej narracji, do
której kolejne elementy mogłyby zostać dodane współcześnie lub w przyszłości,
tworząc dalszy ciąg historii.

Didi-Huberman pisząc o Warburgu modyfikuje pojęcie anachronizmu, nacecho-
wuje je niepewnością podważającą dotychczasowe ramy systemu wiedzy34. Tworzy
pojęcia „archeologii anachronizmu” oraz „epistemologii anachronizmu”, których

29 Untitled, kurator: M. Brewińska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 3.12-19.02.2011;
Kabinett der Abstrakten, Bloomberg Space, Londyn, 1.10.-29.11.2003.

30 Sao Paulo Biennal, How To Live Together, główny kurator: L. Lagnado, współprac. A. Pedrosa,
Ch. Freire, J. Roca, R. Martinez, kurator gościnny: J. Volzem.

31 K. Rutkowski, Warburg i węż, „Konteksty”, 65,2011, nr 2-3, s. 15-26
32 Sleep of Ulro, Liverpool Biennal 2006, kuratorzy: S. Carey (Public Realm), C. Hand (FACT),

P. Henry (Open Eye), L. Sillars (Tatę Liverpool), B. Biggs (Bluecoa); Whats in a Name, Andrew
Kreps Gallery, Nowy Jork, 17.02.-17.03.2007.

33 Informacja pochodzi z wywiadu przeprowadzonego przez autorkę tekstu z Goshką Macugą,
Berlin 2014.

34 A. Leśniak, Obraz płynny, s. 117.
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podstawowym zadaniem jest „praca pamięci” polegająca na odkrywaniu śladów
i odcisków z przeszłości35. Koncepcja obrazu anachronicznego u Didi-Hubermana
czerpie w swym założeniu z nietzscheańskiego krytycznego modelu historii, opie-
rającego się na wiecznym powrocie tego samego, jak również na freudowskich
powtórzeniach w psychice - powrotów tego, co wyparte, widmowe36. Twórczość
Macugi obfituje w podobnie pojmowane „niedopasowania”. Figury pozbierane
z różnych epok funkcjonują na jednej płaszczyźnie bądź w przestrzeni w sposób
naturalny, jakby ich koegzystencja była w rzeczywistości możliwa. Anachronizmy
poddają redefinicji czas historyczny nakreślony przez ślady, krzyżówki, fragmenty,
dewiacje, powroty37.

Ucieczkę od linearnego traktowania czasu i otwarcie się na anachroniczną
narrację opisuje Andrzej Leśniak, dla którego historia anachroniczna stanowi mo-
ment, gdy „niezgodności czasowe nie będą traktowane jako błędy metodologiczne,
wypadki przy pracy czy wypaczenia opisu, lecz jako niezbywalne elementy interpre-
tacji, a niekiedy nawet jako warunki możliwości jej powstania”38. Tak pojmowane
anachronizmy u Macugi widoczne były już na przykładzie wspomnianej wcześniej
tapiserii A by Warburg on Madness and Ritual, set for Scene 2. Na wystawie Picture
Room zrekonstruowane dziewiętnastowieczne pomieszczenia stały się ramami dla
grupy prac blisko trzydziestu współczesnych artystów, nie zachowując przy tym
podziałów na przedmioty zrekonstruowane oraz nowo stworzone39. Gobelin Plus
Ultra, prezentowany na 53. Biennale w Wenecji, odnosił się do dominacji impe-
rialnej Karola V i kolejnych obszarów terytorialnych, które anektował pod swoje
władanie40. Kompozycja została przygotowana w stylu przywołującym tradycję
szesnastowiecznego malarstwa. Oprócz tytułowego napisu, na tkaninie wyhaftowane
były wizerunki liderów G20, łódź z afrykańskimi uchodźcami płynącymi w stronę
Cieśniny Gibraltarskiej, wizerunek Karola V z symbolem dolara na twarzy oraz
mitologiczne Słupy Heraklesa z napisem „Non plus ultra”. Po drugiej stronie Słupów
umieszczone zostały wieże World Trade Center stojące w płomieniach. Podobnie
anachroniczny konstrukt stanowiła tapiseria Lost Forty wspomniana przy okazji
projektu It Brokefrom Within. Pomiędzy skąpanymi w słońcu sosnami znajdowały
się pochodzące z różnych epok postacie, powiązane z historią instytucji, jej kolekcją,
jak również niezwiązane bezpośrednio z Walker Art Center. Do tej ostatniej grupy
należą między innymi Wuj Sam z fotografii zrobionej przez Aby ego Warburga czy
Tom Pripish, co odwoływać miało się do kolonizacji, której częścią był również
Thomas B. Walker. Oprócz zarządu instytucji, począwszy od jej założenia w XIX w.
oraz istotniejszych, powiązanych z nią w mniejszy lub większy sposób artystów,
w tym Marcela Duchampa oraz Josepha Beuysa, na tkaninie znalazły się również
dzieci sadzące drzewa w ramach projektu 7000 Oaks Minnesota, zainicjowanego
przez kuratora Todda Bockleya, Goshka Macuga odwiedzająca Lost Forty, scena
z Times Sąuare uwieczniona przez artystkę w 2008 r. oraz uczestnicy demonstracji

35 J. Vojvodik, Siła dotyku - nowoczesność anachronizmu. O filozofii sztuki Georgesa Didi-Hubermana,
tłum. H. Marciniak, w: Obraz/ciało, red. P. Brożyński, M. Jędrzejczyk, Kraków 2013.

36 A. Leśniak, Obraz płynny, s. 129.
37 A. Turowski, Historia sztuki w dobie szaleństwa „Konteksty”, 65,2011, nr 2-3, s. 12.
38 A. Leśniak, Obraz płynny, s. 237.
39 Picture Room, Gasworks Gallery, London, 7.02.-23.03.2003.
40 Goshka Macuga, Plus Ultra, 53. Biennale w Wenecji: Farę Mondi/Making Worlds, kurator:

D. Birnbaum, Corderie delPArsenale, Wenecja 2009.
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Tea Party, na którą Macuga natrafiła podczas jednej ze swoich dwóch podróży do
Minneapolis.

Według Didi-Hubermana historyk zajmuje się nie przeszłością, lecz jej relikwia-
mi, śladami i świadectwami, które łącznie składają się na pamięć o niej41. Pojęcie
anachronicznej historii sztuki wiąże się ze zdarzeniami, które nie są w konkretny
sposób umiejscowione w pamięci. „W pamięci, tak jak rozumieją Didi-Huberman,
zdarzenia oraz przedmioty tracą swoją integralność, są na nowo rekonstruowane
[...] nie należą już do «swojego czasu», bo to pojęcie przestaje być aktualne”42.
Macuga wydobywa fakty z przeszłości, owe relikwie, świadectwa, które następnie
wdraża do nowego kontekstu, znajdując im na nowo miejsce w zuniwersalizowa-
nej narracji historycznej. Traci przy tym na znaczeniu kwestia następowania po
sobie pewnych faktów, co ostatecznie umożliwia zaistnienie obok siebie na jednej
płaszczyźnie postaci takich jak Thomas B. Walker, Marcel Duchamp, Joseph Beuys,
Tom Pirpish oraz uczestnicy demonstracji ruchu Tea Party. Warburg przeciwstawia
się jednej normie estetycznej, obrazy stanowią u niego o swojej wartości poprzez
nagromadzenie. Były to „powinowactwa z wyboru”, nie interesowały go pojedyn-
cze wizerunki, lecz tworzące się pomiędzy nimi relacje. Jest to sposób myślenia
przenikający do wszystkich zakamarków jego życia - z podobnych „konstelacji”
zbudowana była przecież jego biblioteka. Macuga umożliwia zaistnienie podobnym
„konstelacjom” posługując się często formami zamkniętymi, wprowadzającymi
ciągły ruch i napięcie pomiędzy zawartymi wewnątrz układami, jej projekty opierają
się na ciągłych zderzeniach i interakcjach. Tworzy instalacje o określonych ramach,
takie jak chociażby Cave, gdzie posługując się szarym marszczonym papierem
stworzyła jaskinię, która stała się następnie tłem ekspozycyjnym do wykonanych
przez innych artystów elementów43. Analogiczna sytuacja miała miejsce podczas
projektu Curatorial Mutiny Part 4, gdzie artystka zaprezentowała wykonane z białe-
go gniecionego papieru igloo wypełnione w środku rysunkami wykonanymi przez
Eskimosów44. Kolekcja pożyczona została od Sheili i Jacka Butlerów, którzy dołączyli
do całości swoje własne prace. Gabloty prezentowane na wystawie „Kabinett der
Abstrakten” w Bloomberg Space w Londynie, inspirowane instalacją El Lissitzkyego
z lat 20., zawierały dzieła wykonane przez innych artystów, w tym m.in. Andy ego
Warhola czy Petera Liversidge’a, włączając w całość również artefakty, takie jak
chociażby „kostium kosmicznego psa” z sowieckiego eksperymentu z 1959 r. Idealne
muzeum dla Macugi to „Wszechświat, natura, świat nadprzyrodzony, człowiek,
jego zachowania społeczne, kultura, artefakty oraz mikrokosmos, wszystko razem
pozostawione widzowi w otwartych pasażach, ciągach pokoi i pełnych skrzydłach
niewiedzy”45. Ciągły ruch, przemieszczanie się, rotacja poszczególnych elemen-
tów nadaje twórczości Macugi performatywny charakter. Artystka przyrównała
w jednym z wywiadów swoją pracę do tworzenia rzeźby, którą skleja się biorąc po
kolei po trochę z każdej dostępnej materii46. W projektach istotnym czynnikiem

41 A. Leśniak, Obraz płynny, s. 124.
42 Ibidem, s. 125.
43 Cave, Sali Gia, Londyn, 1999; odsłona druga: Kunstakuten, Sztokholm, 2000.
44 Curatorial Mutiny Part 4, zrealizowane w ramach projektu I Am Curator, kurator: P. Huttner,

Chisenhale Gallery, Londyn, 5.11.-14.12.2003.
45 Goshka Macuga: Objects in Relation Essay.
46 G. Macuga, Kabinett der abstrakten, A comersation between Graham Gussin, Sacha Craddock and

Goshka Macuga, Bloomberg Space, Londyn 2003, s. 2.
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jest odkrywanie, pojęcie prawdopodobieństwa, stawanie się powodujące, że okre-
ślone elementy mogą spotkać się ze sobą na konkretny moment i już nigdy więcej
obok siebie nie zaistnieć. Po zakończeniu pracy należy pozwolić im się rozdzielić
i przemieścić w innym kierunku47.

W Atlasie Mneomosyne przeszłość oraz teraźniejszość spotykają się na tych
samych planszach, unaoczniając równocześnie wizję przyszłości. Aby podtrzymać
tę stałą narrację trzeba wciąż przypominać o przeszłości, dawać świadectwo jej
„życia po życiu”.

Poszukiwania Goshki Macugi w archiwach przypominają „wywoływanie du-
chów” - siła ich oddziaływania wynika z samej obecności, pewnej niestosow-
ności, której nabierają przywoływane zdarzenia. Nie wywołują one takiego po-
czucia poprzez swoją obecność, przeciwnie - to myśl o ich zapominaniu wpędza
w zakłopotanie.

U Warburga czarne przestrzenie pomiędzy obrazami rozmieszczonymi na plan-
szach określane są mianem „ikonologii interwału”. To one ustalały relacje między
obrazami, wewnętrzne napięcie całego projektu. Swoją obecnością eksponowały
nieobecność, symbolizując także to, co w obrazach nieujawniane, a co, jak sugeruje
Tomasz Szerszeń, można odnieść do historii sztuki w ogóle48. Miały przypominać
o tym, o czym na co dzień staramy się zapomnieć - „duchy” wracają, żeby wytrącić
nas z przekonania stałej i jednoznacznej narracji. Michel Foucault w Archeologii
wiedzy pisze o prawie spoistości, które każe systematyzować rzeczy niepasujące,
wymykające się z powszechnego dyskursu49. Takie nieobecności, niewygodne praw-
dy wyparte z powszechnego obiegu, pojawiają się u Macugi od samego początku.

Bardzo dobrze dało się to zauważyć na wystawie w warszawskiej Zachęcie, gdzie
motyw przewodni stanowiła cenzura, czy też podczas wystawy Nonconsensual act
(In Progress), na którą składały się fragmenty afgańskich filmów niedopuszczone
do publicznego obiegu.Warto wspomnieć przy okazji o projekcie Ofwhat is, that
it is; ofwhat is not, that it is not 1,2 z dOCUMENTA(i3) w Kassel. Tworzyły go dwa
gobeliny, pierwszy z nich znajdował się w budynku Fridericianum, natomiast drugi
w Kabulu. To, co w oczywisty sposób łączy ze sobą miasta zawarte w dyptyku, to silne
zniszczenia wojenne, których doznały. Zdjęcie z Afganistanu wykonane w lutym
2012 r. przedstawiało uczestników spotkania zorganizowanego przez Macugę, na
którym obecna była blisko setka osób związanych ze światem kultury, poczyna-
jąc od artystów, poprzez pracowników ambasad i dziennikarzy. Drugą fotografię
wykonano we Fridericianum w Kassel w październiku 2011 r. podczas przyznania
Macudze nagrody Arnolda Bodę. Zostały one umiejscowione na zasadzie inwersji,
i tak fotogobelin z Kassel zawieszony został w Pałacu Królewskim w Kabulu, a fo-
tografia z Kabulu włączona została do ekspozycji dOCUMENTA. Praca, poprzez
swoje podwójne rozmieszczenie, zamieniła tradycyjną prezentację w manifestację
niewidocznego, tego, co znajduje się poza naszym zasięgiem. Stojąc przed jedną
wersją panoramy, intensywniej doświadcza się nieobecności tej drugiej.

Macuga wskrzesza dawne duchy, umieszczając ponownie w murach Zachę-
ty Andę Rottenberg, Haralda Szeemanna czy przywołując dokonane tam przed

47 Ibidem, s. 3.
48 T. Szerszeń,„Muzeum o rozwidlających się ścieżkach”, tekst niepublikowany, dzięki uprzejmości

autora.
49 Ibidem.
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ponad stu laty zabójstwo Gabriela Narutowicza. Traktując historię w kategoriach
wewnętrznych sprzeczności za Michelem Foucault, dostajemy pozwolenie na za-
kwestionowanie i ponowne przemyślenie pierwotnie istniejących układów odnie-
sień. W Atlasie Mnemosyne zawarta jest pewna „niestosowność”, nieadekwatna do
przepojonej wiarą w rozum epoki pozytywizmu. W czasach Warburga nie było
miejsca na czarne „miejsca niepamięci”. W przypadku Macugi jest odwrotnie,
podjęte przez nią poszukiwania w tej domenie są w ostatnim czasie problemem
poruszanym dość szeroko w domenie artystycznej.

Za pomocą przywołania „kumoterskiego wyścigu”, o którym pisze Lewis Caroll
w Alicji w krainie czarów, Didi-Huberman określa dynamikę, nieciągłość zawartą
w wystawie Atlas. Jak unieść świat na własnych barkach?50. Metafora gry wyklucza
liniowość narzucającą narrację odczytania. W tekście towarzyszącym wystawie
przywołuje również „loterię babilońską” opisywaną przez Borgesa, w której „liczba
losów jest nieograniczona, więc żaden z nich nie jest ostatecznym”51. Paradoksy
wynikające z braku zasad panujących w układzie obiektów Didi-Huberman tłu-
maczy cytując Deleuzea i Guattariego: „[paradoksy] mogą być postrzegane jako
nonsensy, tymczasem są one rzeczywistością samej myśli, są grą zarezerwowaną dla
myśli i sztuki [...] to w nich myśl i sztuka stają się realnymi: niepokoją rzeczywistość,
moralność i porządek świata”52.

Projekty Macugi stawiają widza przed koniecznością wyboru miejsca „wejścia”
oraz „wyjścia”. Wystawy nie narzucają określonej narracji, sprawiają bardziej wra-
żenie pewnego zbioru odnośników potrzebnych do realizacji danego konceptu.
Poprzez swoją nieokreśloną hierarchię zostawiają widza z koniecznością odnalezie-
nia samego siebie w zastanym układzie. Liczne anachronizmy sugerują ciąg dalszy
narracji, z jednoczesną świadomością braku końca.

Powyższe rozważania miały na celu wskazać podobieństwa w traktowaniu ma-
teriału wizualnego pomiędzy współczesną artystką Goshką Macugą a Warbur-
giańskim Atlasem Mnemosyne. Warto jednak zaznaczyć, że porównanie owo nie
byłoby możliwe bez przeprowadzonej przez Didi-Hubermana reinterpretacji Atlasu.
Mimo tego, że wkład francuskiego filozofa we współczesne odczytywanie spuścizny
Warburga jest niepodważalny, nie można zapominać o tym, że nie jest to jedyna
możliwa interpretacja, a Warburg wciąż pozostaje w pewnej mierze niedostępny.

Powyższa analiza wskazuje na pewne podobieństwa w metodzie pracy, nie
można jednak traktować ich w zupełnym oderwaniu od historycznego kontekstu,
pomijając właściwą dla danej postaci faktografię, w tym chociażby kolonizatorskie
aspekty badań Warburga, konsekwentnie krytykowane przez Macugę.

S U M M A R Y The present paper is an attempt at showing the inspiration drawn by contem-

porary art from Aby Warburgs Mnemosyne Atlas, compiled in the 1920S. These influences
will be exemplified by the work of Goshka Macuga.

The interest of the artist in the German art historian has been constantly manifested in a

direct manner: her installations or collages feature photographic images of the scholar or the

50 M. Dziewańska, Ćwiczenie z wyobraźni. „Atlas. Jak unieść świat na własnych barkach?” Georgesa
Didi-Hubermana w Museo Reina Sofia w Madrycie,,,Konteksty”, 65,2011, nr 23, s. 196.

51 Ibidem.
52 Ibidem.
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objects of his research. Worthy of mention is also the trip that Macuga undertook retracing
Warburgs expedition to study the Hopi Indians.

On closer inspection, Macugas work shows that these inspirations reach much further
and are manifested also in the message carried by her works, reflecting the practices used
by Warburg while compiling his magnum opus, the Mnemosyne Atlas.

The basis for an interpretation of black-and-white plates, applied in the present paper, was

the work of the French philosopher Georges Didi-Huberman who not only has contributed
crucial texts on the contemporary reception of the Mnemosyne Atlas, of key importance for
the present discussion, but has interpreted Warburgs oeuvre in a practical manner as well.

The exhibition, Atlas: How to Carry the World on Ones Backl, curated by him, is the hitherto

most extensive direct reception of the Mnemosyne Atlas.

Formal references to Warburg s Mnemosyne Atlas in Macugas work were never intended

to be as straightforward as in the case of Didi-Hubermans work. Yet, a detailed analysis
reyeals that a resemblance of certain features cannot be accidental. Anachronisms, the lack of

hierarchy of the compared elements, no real between the materiał and metaphysical worlds,

and an attempt at finding a certain uniyersality in the real world are just a handful of such
similarities. Together they contribute to Goshka Macugas artistic practices being an alter-

native for a traditional archiyal research. A
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