
badawczych, wskazujących na różnorodność
znaczeń muzeum, nie jest poparta refleksją
nad tym, na ile to estetyka ekspozycji takie
znaczenia buduje czy choćby umacnia.

Wydaje się, że brak ten jest spowodo-
wany wyraźnym podziałem przywołanych
teorii na te, które wpisują się w wizję es-
tetyczną i te, które potwierdzają istnienie
anestetyki. Autorka sama ograniczyła sobie
w ten sposób pole badawcze. Jak się okazu-
je, w przypadku analizy przestrzeni muzeów
przyrody przywołanie terminów Welscha
jest zabiegiem bardzo przydatnym. Jednak
jeśli chodzi o ekspozycje w muzeach sztuki,
zagadnienie jest dużo bardziej rozbudowane
i pełne niuansów. W tej części książki wystę-
pują zauważalne braki. Pojawiający się w li-
teraturze podstawowy podział na estetykę
dzieła sztuki i estetykę ekspozycji nie został
w książce Popczyk wyczerpująco opisany.
A jest to niewątpliwie kluczowe dla podjętej
problematyki zagadnienie. Ponadto w odnie-
sieniu do estetyki ekspozycji Autorka nie po-
dejmuje się opisu wpływu, jaki na przestrzeń
wywiera architektoniczna oprawa.

Kamila KŁUDKłEWICZ

Police the Police: panoptikon subwersywny
(Police the Police, Międzynarodowe Bienna-
le Młodych Artystów w Bukareszcie, czwarta
edycja, 8X-7X12010)

Punktem wyjścia tegorocznej, czwartej
już, edycji międzynarodowego Biennale
Młodych Artystów w Bukareszcie było
pojęcie sousveillance, wymyślone przez Ste-
ve'a Manna jako odwrotność surveillance.
Mann, przyglądając się wszechobecnemu
w ostatnich latach nadzorowi kamer, jakiemu
poddawany jest współczesny człowiek, po-
stanowił odwrócić sytuację i dać możliwość
monitorowania sytuacji tym, którzy zazwy-
czaj są przedmiotem obserwacji. Z tego
zamierzenia, o subwersywnym wydźwięku,
narodziło się pojęcie sousveillance, konotu-

jące „oddolne" podglądanie zachowań szero-
ko pojętej władzy - tych, którzy w hierarchii
społecznej sytuują się „wyżej" czy stanowią
autorytety.

Jak celnie zauważyła Mica Gherghescu
- główna kuratorka tej edycji bukaresz-
teńskiego Biennale - w twórczości wielu
młodych artystów z całego świata można
dostrzec prace wchodzące w ścisłą korelację
z szeroko pojętym terminem sousveillance,
skupione na de(kon)strukcji autorytetów
i śledzeniu zachowań władzy1. W konse-
kwencji tego spostrzeżenia narodził się
pomysł na tytuł tegorocznej imprezy: Police
the Police, konotujący nadzorowanie tych,
którzy zazwyczaj nadzorują, a także odwró-
cenie klasycznych ról, znanych z projektu
więzienia - panoptikonu - autorstwa Jere-
my'ego Benthama. Panoptikon, w którym
więźniowie nie wiedzą czy i kiedy są ob-
serwowani przez strażników, opisany przez
Michela Foucaulta w Nadzorować i karać,
stał się metaforą permanentnej inwigilacji2.
Praktyki spod znaku sousveillance można
więc postrzegać w tym kontekście jako pa-
noptikon subwersywny, w którym śledzone
i rejestrowane są zachowania „strażników":
policji, władzy, służb mundurowych, ochro-
niarzy, wojskowych itp.

Sale gigantycznego, położonego
w centrum Bukaresztu przy Calea Victonei
Palatul Stirbei wypełniły prace oscylujące
wokół problematyki gry między pojęciami
surveillance i sousveillance. Zaroiło się od
fotografii i video prezentujących zachowania
umundurowanych mężczyzn i poddających
monitoringowi sceny z ich uczestnictwem.
Rozmodleni włoscy carabinieri pokornie
klęczą w kościele przed władzą-nie-z-
tej-ziemi (il. 1). Peter Weibel przekornie
trzyma tabliczkę z napisem „ługt" (kłamie)

1 M. Gherghescu. Police the Police, w: Police
the Police, red. A.-M. Dragnea, Cristina Iurea, Bu-
charest 2010, s. 8-9.

2 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny
więzienia, tłum. T. Komendant. Warszawa 1993.
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pod szyldem „Polizei" (policja), a Teodor
Graur prezentuje policjantów rozbrykanych
w najlepsze na karuzeli (il. 2). W innych od-
słonach przedstawiciele władzy z zapamięta-
niem tropią terrorystów, jawią się jako agen-
ci tajnych służb - są poddawani inwigilacji,
podczas gdy sami inwigilują innych...

Przemieszczanie się przez kolejne sale
wystawowe zmusza do włączenia się w pro-
ces permanentnego śledzenia zachowań
władzy i de(kon)strukcji jej autorytetu, ale
także dobitnie uświadamia, iż obserwacji
poddawany jest także każdy widz - nieustan-
nie, bez przerwy, non stop, o czym infor-
muje jedna z realizacji Suweillancepanel
autorstwa Mircea Nicolai, niepozostawiająca
złudzeń co do kwestii anonimowości czy
możliwości ukrycia się w tłumie.

Nieco inny aspekt tego zagadnienia uru-
chamia Local Problem Pavla Koprivy, który
konfrontuje widza z niezwykle estetyczną
strukturą rozrzuconych na ścianach i pod-
łodze lustrzanych form o nieregularnych
kształtach przypominających krople (il. 3).
Metaliczny połysk oraz dziwaczna „orga-
niczność" jakby rozlanych kropel, anektują-
cych naroże pomieszczenia, wciągają widza
swoją magiczną atmosferą a jednocześnie
absorbująjego wizerunek, który - zwie-
lokrotniony i odbity pod najrozmaitszymi
kątami - pojawia się nagle w każdej spośród
srebrzystych powierzchni. Praca uwodzi
i kokietuje swoją estetyczną formą a jed-
nocześnie zawłaszcza i „pochłania" oglą-
dającego, który nagle uświadamia sobie, iż
jego spojrzenie jest poddawane inwigilacji
z wielu stron. Liczba obrazów, wchłonię-
tych przez lustrzane formy, jest tak duża,
iż wyklucza możliwość zapanowania nad
nimi - odbiorca ma uczucie utraty kontroli,
pojawia się w miejscach, których nie jest
w stanie ogarnąć, a stąd już blisko do porów-
nania tej sytuacji z kondycją współczesnego
człowieka. Nie można obserwować, samemu
nie będąc obserwowanym - paradoksalnie
także przez siebie samego, patrzącego sobie

w oczy z odbić rysujących się w poszczegól-
nych „kroplach". Nie ma ucieczki od surve-
illance - nawet jeśli przyjmuje się postawę
zbieżną z sousveillance.

W czteropoziomowej, skomplikowanej
przestrzeni Palatul Stirbei wytwarza się więc
rodzaj niezwykle „zagęszczonego" pola
krzyżujących się spojrzeń - każdy obserwuje
i jest obserwowany, tropi i jest tropiony.
I nawet na chwilę nie udaje się o tym zapo-
mnieć - wrażeniu temu sprzyjają wnętrza
Palami Stirbei, dawnej siedziby arystokra-
tycznego rodu, która od wielu lat niszczeje,
stojąc opuszczona i ziejąca pustką. Organi-
zatorzy Biennale Police the Police - Romelo
Pervolovici oraz Mica Gherghescu - z dużą
czujnością wybrali ten właśnie budynek, by
wpisać w jego mury sztukę współczesną
inicjując ciekawy dialog między prezento-
wanymi realizacjami a samą przestrzenią.
Oglądowi poddane zostają bowiem wnętrza
od lat niedostępne, a w czasach rządów Ni-
colae Ceausescu użytkowane przez jego po-
pleczników. Skomplikowane trakty wiodące
od pomieszczenia do pomieszczenia, boczne
klatki schodowe prowadzące na strych, łusz-
czący się tynk na ścianach oraz piękne kaflo-
we piece stają się frapującym kontekstem dla
prezentowanych prac i wyznaczają rytm ich
oglądu. Realizacje artystów trafiają nawet
do obszernych piwnic, w których za czasów
dyktatury Słońca Karpat mieścił się maga-
zyn win. Obecnie w niskie ciemne wnętrza
wstawiono między innymi prace szwedzkiej
artystki Carli Ahlander, która sfotografowała
opuszczone berlińskie biura Stasi - układ
mebli i lodowata sterylność ukazanych po-
mieszczeń pozwalają wyobrazić sobie, jakie
pozycje zajmowali przesłuchujący i przesłu-
chiwany, przywodzą na myśl mechanizmy
represyjnego systemu. Oglądając tę pracę
w Rumunii, nie sposób nie pomyśleć o dzia-
łaniach osławionej Securitate - chociaż pa-
radoks polega na tym, że dziś tak nazywają
się w Bukareszcie liczne firmy ochroniarskie
i nikomu to nie przeszkadza...
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Prace zestawione przez Micę Gher-
ghescu w ramach czwartej edycji buka-
reszteńskiego Biennale Młodych Artystów
dotykają istotnej kwestii władzy spojrzenia
czy nieustannej obserwacji, jakiej podlega
współczesny człowiek. Problematyka po-
ruszana przez wystawione realizacje uzmy-
sławia, iż praktyki spod znaku surveillance
i sousveillance idą w parze, a rozumiany
metaforycznie panoptikon w wersji, jaką
zaplanował Jeremy Bentham, nie wydaje się
już możliwy. Subwersywność polegająca
na odwzajemnianiu spojrzenia tym, którzy
patrzą „z góry", zatarła jasność podziału na
inwigilujących i inwigilowanych, a na doda-
tek nie ma wątpliwości co do tego, że policja
kłamie'.

Marta SMOLIŃSKA, Janusz STRANZ

! Powstanie niniejszego tekstu nie byłoby moż-
liwe bez zaangażowania Pani Natalii Mosor oraz
Pracowników Instytutu Polskiego w Bukareszcie,
za co niniejszym dziękujemy. Pentru primirea cal-
duroasa de la Bucuresti, ca si pentru colaborarea
indelungata, as dori sa le multumesc lui Romelo
Pervolovici, Micai Gherghescu, precum si tuturor
celor de la Fundatia Culturala META.
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