
Czym powinna zająć się współczesna estety-
ka? (Maria POPCZYK, Estetyczne przestrze-
nie ekspozycji muzealnych. Artefakty przyro-
dy i dzieła sztuki, Wydawnictwo Universitas,
Kraków 2008, 268 ss.)

Współczesna estetyka znalazła się
w impasie, a stwierdzenie tego faktu jest już
powtarzanym od dziesięcioleci truizmem.
Estetyka pojmowana jako filozofia sztuki
od momentu awangardowych przemian jest
w sytuacji trudnej, gdyż nie potrafi wyjaśnić
przedmiotu swoich badań. Maria Popczyk
w swojej książce próbuje sformułować
propozycję nowego zakresu rozważań dla
estetyki. Autorka zarysowuje historię muze-
alnych wystaw w konfrontacji z teoriami es-
tetyki, wskazując na nierozerwalny związek,
jaki wykazują ekspozycje muzealne ze zmia-
nami w obrębie naukowej estetyki. Książka
składa się z trzech rozdziałów traktujących
- odpowiednio - o zbieractwie i potrzebie
prezentacji własnych zbiorów, przestrzeni
muzeów przyrodniczych oraz o ekspozycji
w muzeach sztuki.

W pierwszym rozdziale Autorka pod-
kreśla estetyczne źródła gromadzenia dóbr.
Kolekcjonerstwo prywatne, a następnie
funkcjonowanie muzeów publicznych wy-
nika z przynależnej człowiekowi potrzeby
otaczania się przedmiotami pięknymi. Źródła
kolekcjonowania oraz istotę tej działalno-
ści opisuje Autorka, opierając się na trzech
teoriach badawczych: Manfreda Sommera,
Krzysztofa Pomiana oraz Odona Marąuarda.
Rozdział pierwszy zawiera również zestaw
pojęć, jakimi Autorka posługuje się w trak-
cie swoich rozważań. „Eksponat" opisuje
na podstawie teorii Jerzego Swiecimskiego
i Mieke Bal. „Ekspozycja" jest więc dla niej
miejscem, gdzie aranżuje się eksponaty tak,
aby ilustrowały określoną ideę estetyczną
bądź naukową a tym samym owa prezen-
tacja staje się publicznym przedstawieniem
czyichś poglądów. Przy określeniu przestrze-
ni muzealnej Popczyk sięga do estetyki śro-

dowiska Arnolda Berleanta. Przestrzeń jest
środowiskiem realizacji wielu różniących
się i często pozostających w sprzeczności
praktyk. W tym miejscu badaczka dokonuje
rozróżnienia na muzeum zamknięte i mu-
zeum otwarte. Ten pierwszy typ wiąże się nie
tyle z zamknięciem przestrzennym, co z fak-
tem, że ekspozycja jest oparta na liniowym
porządku historii. Typ drugi za podstawę ma
komunikację i debatę z publicznością. Roz-
dział pierwszy kończy się wprowadzeniem
dwóch zasadniczych dla rozważań zawartych
w książce pojęć - estetyzacji i anestetyzacji,
zaczerpniętych z teorii Wolfganga Welscha.

Znaczącym zabiegiem Autorki jest zo-
gniskowanie zainteresowania badawczego
wokół dwóch muzeów - naturalnego oraz
sztuki. Poświęcone im zostały dwa kolejne
rozdziały książki - stanowią one jednocze-
śnie część analityczną poprzedzoną rozwa-
żaniami na temat nowożytnego gabinetu oso-
bliwości, w którym skupiało się równolegle
zainteresowanie naturą i sztuką. Z niego zaś
rozeszły się drogi różnego rodzaju nowoczes-
nego zbieractwa, a dalej wyodrębniły się wy-
specjalizowane jednostki muzealne zajmują-
ce się, odpowiednio: naturą i sztuką.

Muzea przyrodnicze i funkcjonujące
w ich obrębie ekspozycje Autorka opisuje
poprzez wskazanie specyfiki muzealnego
środowiska przyrody, w którym coraz częś-
ciej zachodzą działania artystyczne, a także
coraz silniejszej estetyzacji ekspozycji
muzealnych. Natomiast zbadanie ekspozy-
cji sztuki pod względem ich estetycznych
funkcji Popczyk rozpoczyna od rozróżnienia
estetyki wystawy od estetyki dzieła. Na
podstawie tego stwierdzenie Popczyk opi-
suje teorie Carol Duncan, Ernsta Gombricha
i Pierre'a Bourdieu, a następnie wskazuje
na teorie badawcze ogniskujące się wokół
pojęć odnoszących się do ekspozycji mu-
zealnych. Pojęcie konkretyzacji wywodzi
z filozofii Ingardena i ukazuje jego przeło-
żenie w teorii Swiecimskiego. Zauważając,
że estetyka dzieła eksponowanego różni
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się od pierwotnej estetyki dzieła sztuki
(związanej z jego otoczeniem i naturalnym
środowiskiem), badaczka po raz kolejny na
zasadzie porównania buduje spojrzenie na
owo zagadnienie, przedstawiając stanowiska
A.-Ch. Quatremere'a de Quincy i Martina
Heideggera. W następstwie tych rozważań
pojawia się kwestia określenia natury eks-
ponowanego dzieła sztuki, którą Autorka
rozpoczyna od refleksji nad myślą Georga
Hegla, aby przejść do teorii Didiera Ma-
leuvre'a. Postmodernistyczne podejście do
ekspozycji zostaje z kolei opisane z punktu
widzenia teorii Pierre'a Bourdieu i Jeana
Baudrillarda, co zostaje zilustrowane przy-
kładami działań artystów neoawangardy
(głównie konceptualistów). Tymi rozważa-
niami badaczka zamyka ostatnią analityczną
część swojej książki.

Celem publikacji jest: „zbadanie estetyki
eksponowanych dzieł sztuki, od estetyzacji
sztuki w muzeum aż po ekspozycje XX
wieku, wyzyskujące sztukę awangard" (s. 9).
Konstrukcja rozważań rzeczywiście objawia
uporządkowanie chronologiczne, w ramach
którego wyróżnia się okres przed awangar-
dą i po niej, co jest szczególnie widoczne
w kompozycji części poświęconej muzeom
sztuki. Natomiast zbadanie estetyki opiera
się, jak można zauważyć nawet w powyż-
szym skrótowym zarysie treści książki, na
wskazaniu określonych estetycznych teorii,
przy czym właściwa analiza została poprze-
dzona określeniem i zdefiniowaniem nie-
zbędnych pojęć.

Rozdział pierwszy rozpoczyna się od
prezentacji źródeł gromadzenia dóbr na
podstawie trzech teorii badawczych. Som-
mer, Pomian i Marąuard widzą potrzebę
kolekcjonowania jako potrzebę społeczną
wykształconą w społeczeństwach w różnych
okresach historycznych z różnych przyczyn.
Niemniej jednak ich teorie opierają się na
założeniu, że kolekcje zakładano wedle
określonego wzoru, a głównym powodem
gromadzenia dóbr przez człowieka jest po-

trzeba estetyczna. Dla Popczyk estetyczne
pragnienie, z którego narodziło się kolek-
cjonerstwo prywatne, stoi także u źródeł
zakładania muzeów. Po wskazaniu estetycz-
nej genezy tworzenia zbiorów publicznych
Autorka przechodzi do określenia ważkich
dla jej rozważań terminów.

Kluczowe znaczenie ma zdefiniowanie
takich pojęć, jak „eksponat" i „ekspozycja".
W tym punkcie Popczyk przywołuje dwie
teorie: Jerzego Swiecimskiego oraz Mieke
Bal. Różnice między tymi dwoma spojrze-
niami na ekspozycyjną przestrzeń są dosyć
istotne. Polski badacz podkreśla odpowie-
dzialność, jaka spoczywa na muzealnikach
tworzących wystawy, sytuując zagadnie-
nie organizacji ekspozycji w kategoriach
etycznych. W jego pismach pojawiają się
również rozważania na temat estetycznej
roli wystawy, która sama w sobie może być
dziełem sztuki, zaś jej organizator artystą.
Mieke Bal widzi kwestię z innej perspekty-
wy. Wystawa jest dla niej aktem autorytar-
nym, demonstracją określonych poglądów
autorytetu.

Poprzez wskazanie tak odmiennych
postaw Autorka próbuje zarysować mno-
gość i różnorodność funkcji, jakie można
odnaleźć w ekspozycjach. Niemniej jednak,
o ile Swiecimski zajmuje się estetycznym
aspektem ekspozycji, bardzo często akcentu-
jąc właśnie takową rolę wystawy, to Mieke
Bal nie analizuje bliżej estetyki wystawy.
Odnajduje w ekspozycji nowe znaczenie,
które Popczyk określa „metanarracją". Tym
samym rodzi się kwestia: na ile estetyka wy-
stawy kształtuje owąmetanarrację, a przede
wszystkim, w jaki sposób zamierza zbadać
to i określić sama Autorka? Popczyk nie
udziela tutaj jasnej odpowiedzi. Wprowadza
natomiast pojęcie „muzeum jako środowi-
ska", który to zabieg pozwala przestrzeń
muzealną rozpatrywać w bardzo różnorod-
nym świetle. Wyjaśnia: „Zatem mówiąc
o muzeum jako środowisku, mam na wzglę-
dzie współistnienie artefaktów i dzieł sztuki
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w przestrzeni zorganizowanej przez człowie-
ka (jako przestrzeni ekspozycyjnej) w celu
ich estetycznego przeżywania, doświadcza-
nia, poznania, ale również demonstrowania
poglądów na sztukę, przyrodę i historię"
(s. 40). Tak szerokie ujęcie pozwala przywo-
łać szereg teorii badawczych nie tylko z za-
kresu estetyki, ale także refleksji na temat
funkcjonowania i roli muzeów.

W uwagach wstępnych badaczka nie-
stety nie dookreśliła przedmiotu swoich
badań, czyli jej sposobu rozumienia prze-
strzeni muzealnej oraz przestrzeni ekspozycji
muzealnych. Rozdział pierwszy zawiera
rzeczywiście wskazanie podstawowych
pojęć, takich jak „ekspozycja" i „ekspo-
nat". Niemniej jednak mamy wrażenie, że
Popczyk używa zamiennie sformułowań
„ekspozycja" i „przestrzeń muzealna", choć
to ostatnie w przybliżeniu definiuje, prze-
chodząc do analizy muzeów sztuki, i określa
w ten sposób: „Do muzealnej przestrzeni
ekspozycyjnej należy zaliczyć dzieło sztuki
wraz z jego bliższym i dalszym otoczeniem,
aranżację przestrzenną zbioru dzieł a także
oprawę architektoniczną" (s. 136). W ana-
lizach Autorki brakuje jednakże odniesień
do tego ostatniego elementu, czyli oprawy
architektonicznej.

Przestrzeń muzealna w ujęciu Popczyk
jest więc de facto ekspozycyjną aranżacją,
bez odniesień do jej architektonicznego
otoczenia. Natomiast od co najmniej kilku
lat możemy zaobserwować rosnącą rolę
architektury muzeów w ich funkcjonowaniu
i popularności, ale także wpływu aranżacji
budowli na ekspozycję. W literaturze przed-
miotu akcentuje się też wagę architektury
muzeów do tego stopnia, iż wygląd budynku
staje się ważniejszy niż znajdujące się w nim
eksponaty. Ograniczenie się Autorki do
opisu ekspozycyjnych wnętrz muzealnych
pozostawia pewien niedosyt w obliczu zna-
czenia samego budynku dla odbioru funkcjo-
nujących w jego murach dzieł sztuki. Jest to
szczególnie odczuwalne w rozważaniach na

temat muzeum postmodernistycznego. Pop-
czyk wskazuje prace artystów wychodzą-
cych poza mury muzeum. Brakuje natomiast
głębszego spojrzenia na siłę i rolę architekto-
nicznego otoczenia w odbiorze dzieła sztuki
i konstruowaniu ekspozycji.

Fundamentalną kwestią dla rozważań
podejmowanych w książce jest przejęcie
terminów Wolfganga Welscha. Analizując
przestrzeń zarówno muzeów przyrody, jak
i sztuki, Autorka opiera się na pojęciach es-
tetyki i anestetyki. Przypominając w dużym
skrócie ich sens, warto zaznaczyć, że estety-
zacja polega na estetycznym konstruowaniu
rzeczywistości, co z kolei może skutkować
jej odrealnieniem. Welsch odróżnia estety -
zację artystyczną od estetyzacji epistemolo-
gicznej. Ta pierwsza prowadzi do przenie-
sienia tego, co związane ze sztuką, na różne
obszary rzeczywistości; ta druga związana
jest z poznaniem filozoficznym i naukowym.
Anestetyzacja zaś oznacza znieczulenie na
bodźce zewnętrzne i zanik zdolności odczu-
wania estetycznych doznań.

Sięgnięcie po terminologię Welscha de-
terminuje postawę badawczą Autorki. Pop-
czyk zakłada w pierwszych słowach swej
pracy, że traktuje anestetykę i estetykę jako
zależne od siebie. Niemniej jednak w jej roz-
ważaniach pobrzmiewa raczej tendencja do
traktowania tych dwóch pojęć jako kategorii
opozycyjnych. Szczególnie jest to zauwa-
żalne w analizie postmodernistycznego mu-
zeum. Kategoria anestetyki jest niezwykle
przydatna dla określenia sztuki awangardy.
Jej przydatność wypływa z opozycyjności
właśnie. Przeciwstawiająca się tradycji
awangarda zostaje określona w kategoriach
anestetycznych, opozycyjnych w stosunku
do tradycyjnej estetyki.

Ta istniejąca w XX wieku opozycja
zostaje odkreślona przez Autorkę już w sło-
wach wstępnych. „W muzeum dokonuje się
daleko idące przeformułowanie XIX-
-wiecznego podejścia" (s. 10). Początki
owego przeformułowania upatruje Popczyk
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w działaniach awangardy, które określa jako
ideę transparencji muzeum (white cube).
Kolejnym etapem zmian w podejściu do eks-
pozycji jest teoria postmodernistyczna obja-
wiająca się w wystawach neoawangardy.

Opisując teorie współczesnych badaczy
podejmujących temat zmian ekspozycyj-
nych i funkcjonowania muzeów, Popczyk
przyporządkowuje im od razu określoną
strategię - estetyki bądź anestetyki. Wybór
myślicieli, na których zostaje skupiona uwa-
ga Autorki, nie ma więc na celu zarysowania
szerokiej perspektywy badawczej, a raczej
podkreślenie słuszności podziału na wraże-
nie estetyczne bądź anestetyczne, które może
wzbudzać wystawa. W ten sposób w książce
zabrakło takich form ekspresji, których nie
można jednoznacznie określić mianem este-
tycznych bądź anestetycznych. Przykładem
może być współczesna tendencja, którą
Swiecimski określa mianem „barbaryzacji
estetycznej"1. Są to zabiegi wystawiennicze
oparte na estetyzacji ograniczonej jedynie
do „znaków" i „sygnałów", gdyż współ-
czesna kultura wizualna jest od takowych
zależna. Nie możemy w tym wypadku
mówić o anestetyzacji, gdyż dla szerokiej
rzeszy odbiorców wskazany przekaz jest
atrakcyjny estetycznie, wzbudzający w nich
pewnego rodzaju przeżycia. Dyskusyjne jest
jednocześnie uznawanie tego typu wystaw
za wynik estetyzacji ekspozycji, jeśli za
Swiecimskim określimy cel tej ostatniej jako
dążenie do piękna, kontemplacji i ducho-
wej przemiany widza. Wyróżniającą kilka
rodzajów przestrzeni muzealnych Victorię
Newhouse Popczyk przywołuje dopiero
w zakończeniu swojej książki. Amerykańska
badaczka zaznacza bowiem, iż w każdym
z rodzajów przestrzeni muzealnej działa inna
estetyka i na innej zasadzie jest konstruowa-
ne estetyczne przeżycie.

' J. Swiecimski, Ekspozycja muzealna -jej
wartość informacyjna i artystyczna, „Muzealnic-
two" 40, 1998, s. 109.

Estetyzację i anestetyzację wystaw
muzealnych Popczyk opisuje w pierwszej
kolejności na przykładzie muzeów przyrody.
Autorka wprowadza dwa kluczowe dla sie-
bie pojęcia do analizy tego rodzaju muzeów
ze względu na przemiany, jakich dokonuje
się dziś w obrębie ekspozycji przyrodni-
czych. Związane jest to z coraz większym
znaczeniem eksponatów wytworzonych
przez człowieka (stąd Popczyk używa sfor-
mułowania „artefakty przyrody"). Zgodnie
z jej założeniem eksponatom przyrodniczym
bliżej do artefaktów artystycznych niż do
tworów natury. Istotny jest tutaj fakt. że
w muzeach naturalnych od początków ich
funkcjonowania to nauka decyduje o eks-
pozycji.

W XIX w. występowała w nich jedynie
estetyzacja epistemologiczna, natomiast
ekspozycja była przestrzenią anestetyczną.
W XX w. nastąpiła estetyzacja ekspozycji
z użyciem coraz popularniejszych dioram
i przedstawiania okazów przyrody w for-
mie opowieści o ich życiu. Jednakże wraz
z nowym podejściem do ekspozycji przy-
rodniczych zrodziły się także inne skutki -
poprzez wykorzystanie artefaktów nastąpiły
anestetyzacja żywej przyrody oraz aneste-
tyzacja śmierci. Dopuszczenie do muzeów
przyrodniczych artystów sprawiło, że z tymi
anestetycznymi zjawiskami podjęto dialog.
Autorka, oprócz podania przykładów arty-
stycznych działań, przekonująco zarysowuje
paralele między dioramą a krajobrazem ma-
larskim.

Rozdział poświęcony muzeom przyrod-
niczym ma wskazać, w jaki sposób estetyka
może odnosić się dziś również do wystaw
w muzeach innych niż muzea sztuki. Cel
ten został osiągnięty. Obserwacje Autorki
zaś potwierdzają wnioski wysnuwane przez
badaczy od lat 70.. kiedy w ekspozycjach
przyrodniczych pojawiły się dioramy. Inte-
resującym zabiegiem ze strony Popczyk jest
wskazanie działalności współczesnych arty-
stów w przestrzeniach muzeów natury, która
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często przybiera formę dyskusji z ekspozy-
cyjnym podejściem do eksponatu.

Natomiast część poświęcona ekspo-
zycjom sztuki opiera się na wybranych
przez Autorkę teoriach. Już uwagi wstęp-
ne wskazują na złożoność problematyki.
Z Kantowskiej teorii parergonu wypływa
wniosek o dwóch estetykach, jakie istnieją
w przestrzeni muzealnej: estetyce wystawy
i estetyce dzieła. Na podstawie tego stwier-
dzenia Popczyk opisuje przede wszystkim
teorię Carol Duncan, wspomina również po-
glądy Ernsta Gombricha i Pierre'a Bourdieu.
Motywem wspólnym dla ich przemyśleń, co
szczególnie podkreśla Autorka, jest ustosun-
kowanie się do pojęcia „muzeum-świątyni".
Koncepcja „świątyni sztuk" z początku XIX
wieku według wymienionych badaczy znaj-
duje swoją kontynuację w dzisiejszych jed-
nostkach muzealnych. Przekonanie o sakra-
lizacji przestrzeni muzealnej, które wyłania
się z tekstu Popczyk, potwierdzają również
wypowiedzi muzealników, w tym dyrekto-
rów najważniejszych instytucji muzealnych
na świecie2. Podkreślenie sakralnego cha-
rakteru przestrzeni ekspozycyjnych staje się
dla Autorki wstępem do pytania o przeżycie
estetyczne w muzeum, które rozpatruje,
opierając się na dwóch teoriach.

Pierwszą z nich stanowią przemyślenia
Jerzego Swiecimskiego, który z kolei wy-
chodzi od założeń Romana Ingardena. Swie-
cimski zakłada, że wystawa ma decydujące
znaczenie dla odbioru eksponatu i warunkuje
przeżycie estetyczne. W tym wypadku nie
mamy jednakże do czynienia z odbiorem
dzieła sztuki, ale eksponatu. Ingarden, za-
uważając takowe uwarunkowania, zaleca,
aby wystawa była jak najbardziej neutralna.
Jego spojrzenie nazywa Popczyk ontologicz-
nym spojrzeniem na estetykę, zaś poglądy
Swiecimskiego poglądami pragmatycznymi.
Swiecimski akcentuje podstawowe zagadnie-

2 Por. A. Kiciński, Muzea - instrumenty eks-
pozycji czy świątynie?, „Muzealnictwo" 43, 2001,
s. 57-76 i bibliografia tamże.

nie muzeologii - nadanie nowego znaczenia
dziełu sztuki w muzeum. Dekontekstuahza-
cja dzieła sztuki, wyjęcie go z naturalnego
otoczenia tworzy bowiem jego nową wartość
i warunkuje nowe przeżycia estetyczne
z nim związane.

Teoria Swiecimskiego w sposób przej-
rzysty odróżnia estetykę dzieła sztuki od
estetyki wystawy, co zresztą badacz ten
w sposób dosłowny akcentuje w większości
swoich tekstów. Popczyk wskazuje sprzecz-
ność jego założeń na poziomie terminologii,
jaką Swiecimski zapożycza od Ingardena
(pojęcie konkretyzacji), podkreśla również
wspomnianą powyżej potrzebę neutralnego
otoczenia według Ingardena. Rozważania
kończy wszakże kolejnym przypomnie-
niem, że jednak to otoczenie decyduje
o ekspozycji i nastroju. Taki tok myślenia
sugeruje, że czym innym jest przeżycie
estetyczne eksponatu w muzeum, a czym
innym przeżycie estetyczne ekspozycji.
Nie pojawia się natomiast wniosek płynący
z tego dualizmu.

W celu rozwiązania tego zagadnienia
Popczyk wprowadza kolejny termin i wy-
dziela kolejny podział w obrębie estetyki.
Estetyka dzieła eksponowanego różni
się od pierwotnej estetyki dzieła sztuki
związanej z jego otoczeniem i naturalnym
środowiskiem. Popczyk po raz kolejny na
zasadzie porównania buduje spojrzenie na
owo zagadnienie, przedstawiając stanowiska
A.-Ch. Quatremere'a de Quincy i Martina
Heideggera. Ten pierwszy, ubolewając nad
procesem przenoszenia dzieł z ich natural-
nego otoczenia do muzeum, krytykował
takie działanie ze względu na towarzyszącą
temu anestetyzację, czyli w jego rozumie-
niu znieczulenie na wartości moralne. He-
idegger widzi w przenoszeniu dzieł sztuki
do muzeów zagrożenie sprowadzenia ich do
estetycznych obiektów, w których nie można
dostrzec prawdy (w Heideggerowskim ro-
zumieniu prawdy przynależnej bytowi). Po-
pczyk dochodzi do wniosku, że „warunkiem
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sformułowania estetyki jest wykorzenienie,
pozbawienie pierwotnego otoczenia; aneste-
tyka wykorzenienia skutkuje w przestrzeni
ekspozycyjnej anestetykąuczuć moralnych,
nadto nie wszelka estetyka obejmuje dzie-
ło eksponowane" (s. 171). Z powyższych
słów wynika, iż przestrzeń ekspozycyjna
w muzeum może oddziaływać jedynie pod
względem estetycznym. Eksponat nie może
wzbudzić żadnych uczuć, nie wypełni też
należycie funkcji informacyjnej, nie zaznajo-
mi widza z historią.

W następstwie tych rozważań pojawia
się kwestia określenia natury eksponowane-
go dzieła sztuki, którą Popczyk rozpoczyna
od refleksji nad myślą Georga Wilhelma He-
gla. Muzeum zgodnie z założeniami filozofa
to miejsce, w którym zmienia się istota dzie-
ła sztuki. Rola ekspozycji polega na znie-
czuleniu na przeszłe piękno dzieła i otwarciu
na nowe znaczenie i aktualne refleksje. Na
tej podstawie Didier Maleuvre dochodzi do
wniosku, że dzieło sztuki w ogóle nie po-
siada tożsamości, nie można go całkowicie
utożsamić z kulturą, przynależy do czasu
jego stworzenia, a jednocześnie się z mego
wyłamuje.

W obliczu tej sprzeczności Popczyk
proponuje spojrzenie na dzieło sztuki, które
akcentuje jego podwójną naturę. Poprzez
ekspozycję dzieło sztuki nabywa nowego
znaczenia wykorzeniony ze swojego pier-
wotnego miejsca artefakt otrzymuje dodat-
kową wymowę. Na podstawie teorii Maleu-
vre'a możemy założyć, że wykorzenienie
doprowadza do pozbawienia dzieła konteks-
tu, ale jednocześnie - zgodnie z założeniem
autora - przedmiot cały czas ten kontekst
w pewien sposób przetrzymuje i tylko od
ekspozycji muzealnej zależy, w jaki sposób
tę sprzeczność uda się zauważyć. Popczyk
wraca do zaakcentowanego na początku
podziału na muzea otwarte i zamknięte.
W tradycyjnym zamkniętym typie muzeum
dostrzeżenie pierwotnego kontekstu jest
niemożliwe. Ekspozycja uwypukla istotę

dzieła sztuki zgodnie z tendencjami historii
sztuki i jest nakierowana na określone nowe
estetyczne przeżycie. Możliwości takich
dostarcza dopiero nowe muzeum - muzeum
otwarte.

Rozważania Autorki ukazują różnice
w estetyce przestrzeni muzeum moderni-
stycznego i muzeum postmodernistycznego.
Wstępem do porównania tych dwóch ostat-
nich jest przedstawienie koncepcji „muzeum
wyobraźni" Andre Malraux. Popczyk uznaje
jego myśl za prekursorską zapowiedź idei
muzeum postmodernistycznego, a jedno-
cześnie wpisującą się w typ ekspozycji
modernistycznej. „Poglądy Malraux okazują
się kluczowe dla zrozumienia ekspozycji
XX wieku, zapowiadają pluralizm muzeum
i ekspozycji dzieł, w tym jej postmoder-
nistyczną wersję, muzeum otwartego na
interpretacje, ale również służą za wzór dla
ekspozycji moderny odpowiadają idei trans-
parentnej przestrzeni, w której wystawiona
jest sztuka abstrakcyjna Pierwszej Awangar-
dy" (s. 183).

Koncepcja Malraux jest niezwykle
atrakcyjną wizją - na poły literacką, na poły
badawczą3. Jej przywołanie przez Popczyk
wydaje się jednak pewnym nadużyciem.
Wizja „muzeum bez ścian", ograniczone-
go do albumu z fotografiami dzieł sztuki,
neguje istnienie głównego badawczego
przedmiotu książki, czyli muzealnej prze-
strzeni. Popczyk łączy ideę transparencji
modernistycznej przestrzeni z wyelimino-
waniem muzealnego budynku. Jest to duże
uproszczenie zjej strony, choć niewątpliwie
wielce kuszące - brak ścian równa się postu-
lowanemu brakowi kontekstu w white cube.
Następuje więc eliminacja z pola badawcze-
go estetyki ekspozycji, pojawia się jednakże
pytanie o estetykę eksponatu. Koncepcja

3 Por. A. Malraux. Muzeum wyobraźni (frag-
menty), w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Po-
pczyk, Kraków 2005, s. 185-210; oraz komentarz
do powyższego A. Dziadka. Muzeum nowoczesno-
ści Andre Malrawc, s. 211-220.
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Malraux również takową wyklucza, podczas
gdy w modernistycznym muzeum jest to
kluczowe zagadnienie. Pytanie o estetykę
dzieła sztuki (bo nie można w tym wypadku
mówić o eksponacie w obliczu braku ekspo-
zycji) w koncepcji Malraux nie pojawia się.
Podkreślenie transparencji otoczenia w wizji
francuskiego badacza prowadzi Autorkę do
programowej neutralności muzeum moder-
nistycznego.

Przywołanie teorii Carol Duncan, Mieke
Bal i Donalda Preziosi wskazuje jednak, że
jest to neutralność nie tylko podkreślająca
formalne dzieła sztuki, ale także wydobywa-
jąca szereg innych znaczeń - od podkreśle-
nia wizji autorytetu (Duncan) po umocnienie
tożsamości kulturowej widza (Preziosi). Ba-
dania wskazanych autorów nie odnoszą się
bezpośrednio do estetycznych aspektów neu-
tralnych ekspozycji, co Popczyk odczytuje
jako istniejący w takich zabiegach potencjał
anestetyczny wystawy, objawiający się
w wykorzenieniu dzieła sztuki z naturalnego
dlań kontekstu.

Przechodząc do analizy postmoderni-
stycznego podejścia do ekspozycji, Autorka
stawia pytanie, czy w obliczu powyższej kry-
tyki estetyki dzieła w muzeum i wskazania
anestetyki wystawy estetyka w muzeum ma
w ogóle rację bytu. W odpowiedzi przywołu-
je teorie Pierre'a Bourdieu i Jeana Baudrillar-
da. Muzeum przestaje być świątynią sztuki.
Bourdieu wskazuje na laicką sakralizację
i kontemplację duchowych wartości, jakie
próbuje się nadać dziełom w muzeum. Bau-
drillard widzi muzeum jako spektakl dzieł-
-simulakrów. Muzeum służy edukacji
i rozrywce, w jego murach dochodzi do
tworzenia ułudy obcowania z kulturą wy-
soką która w zasadzie przestała dziś już
istnieć. W tym punkcie rozważań Autorki
brakuje wskazania konkretnych przykładów
ekspozycji oddziałujących w sposób wska-
zany przez Baudrillarda. Zwłaszcza że tego
typu jednostki również operują określonym
typem ekspozycji - bardzo często powie-

lającym schematy wystawowe z centrów
handlowych.

Z powyższych teorii wynika, iż w mu-
zeach zachodzi estetyzacja powierzchowna,
a prawdziwa estetyka już nie istnieje. Po tej
konstatacji Popczyk przechodzi do analizy
działań współczesnych artystów i to w ich
aktywności w muzeach upatruje temat dla
estetyków.

Konstrukcja rozdziału poświęconego mu-
zeom sztuki opiera się na prezentacji teorii
badawczych odnoszących się do kolejnych,
ważnych dla Autorki zagadnień. Ich dobór
jest oczywiście jej wyborem. Niemniej jed-
nak lektura tekstu rodzi w czytelniku przeko-
nanie o tym, że Popczyk pragnie go zaznajo-
mić z jak najszerzej zakrojonym przeglądem
wiedzy. Poniekąd w związku z tym pojawiają
się w książce opisywane obok siebie teorie
badaczy tak odległych w czasie i sposobie
myślenia, jak Quatremere de Quincy i Hei-
degger. W opisie różnorodnych podejść do
tematu trudno wyodrębnić poglądy samej
Autorki. Określa je przede wszystkim spo-
sób doboru prezentowanych myśli innych
badaczy, nie zawsze estetyków i nie zawsze
odnoszących się stricte do estetyki.

Powracając do sformułowanych na
początku książki myśli o kryzysie estetyki,
warto podkreślić, że receptą Popczyk jest
badanie ekspozycji muzealnych. Estetyka
ekspozycji ma zastąpić estetykę dzieła sztu-
ki. Zaś wprowadzenie pojęcia anestetyki
pozwala badać tak różnorodne dziś działania
artystyczne. Jednocześnie dobór prezento-
wanych przez Popczyk teorii wskazuje, że
postulowanych wątków badawczych dla es-
tetyki jest jeszcze więcej: polityczny przekaz
ekspozycji, wystawa jako wyraz siły i wła-
dzy, jako nośnik wartości kulturowych i kon-
struowania tożsamości jednostki. Poruszanie
tak różnorodnych tendencji, które niewąt-
pliwie można odnaleźć w refleksji nad mu-
zeum, oddala Autorkę od właściwego punktu
jej zainteresowania, czyli estetyki przestrze-
ni ekspozycyjnej. Prezentacja zaś wielu tez
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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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