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Praktyka, teoria oraz metafora związana z archiwum jest jednym 
z wiodących sposobów myślenia w ramach sztuki współczesnej. Kil-
ka ostatnich dekad na polu sztuki to swoista eksploracja tego poję-
cia. Badanie archiwów przestało być praktyką obecną jedynie wśród 
historyków, zaczęło pojawiać się także w obszarze sztuki i jej przed-
stawicieli. Archiwum oraz wszelkie jego odmiany, także te nieinsty-
tucjonalne, efemeryczne, jak na przykład metafory i figury myślowe, 
ustawiły zarówno sposób myślenia o sztuce, jak i styl pracy artystów, 
stając się metodą badań kolekcji muzealnych, tematyką prac, intelek-
tualnym zapleczem wystaw, a także sposobem pracy kuratorów. Ar-
chiwum urosło do miana praktyki wystawienniczej – wystawa stała 
się sposobem pracy na archiwum, prowadzenia w nim czy na nim 
badań, których dokonują artyści i kuratorzy, często także tworząc 
w ten sposób nowe, własne archiwa. Archiwum to wreszcie medium 
dla instytucji muzeum. 
 Sytuację, z jaką mamy obecnie do czynienia na polu sztuki, moż-
na by opisać używając tytułu jednej z ważniejszych prac dotyczących 
omawianej tematyki, napisanej przez Jacques’a Derridę – swoistej 
„archiwalnej gorączki”1, będącej prostym przedłużeniem innej meta-
fory, silnie eksploatowanej pod koniec dwudziestego wieku – metafo-
ry biblioteki.
 Mark Godfrey, w eseju The Artist as Historian, zwracając uwagę 
na zaangażowanie artystów w pracę z tematyką historii i jej inter-
pretacji, zauważył, że dziś warsztaty pracy artysty i historyka czę-
sto są bardzo podobne. Godfrey pisał: badania historyczne wydają się 
być w sztuce współczesnej wiodące. Wciąż rośnie liczba artystów, których  
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działania rozpoczynają się badaniami w archiwach lub tych, którzy 
w swojej twórczości wprowadzają właśnie to, co zostało nazwane bada-
niem archiwów”2. 
 Poszukując cezury czasowej czy fundamentów teoretycznych za-
angażowania sztuki w metaforę archiwum i pracę z tym pojęciem, 
można przywołać termin użyty przez Dietera Roelstraete – „zwrot 
historiograficzny”. Ten belgijski kurator i teoretyk uważa, że przej-
ście związane ze wzrostem zaangażowania historii w praktyki ar-
tystyczne datuje się na przełom wieków, przy czym nie bez znacze-
nia są dla niego wydarzenia z 11 września 2001 roku oraz później-
sza „wojna z terroryzmem”. Przyczyn „zwrotu historiograficznego” 
w sztuce Roelstraete upatruje w zjawisku, które nazywa kryzysem 
historii jako dyscypliny intelektualnej i akademickiej, a także w kry-
zysie samej pamięci i pamiętania. Sztuka staje się swoistym medium 
pamięci o historii, zajmuje jej miejsce w tworzeniu narracji o pamięci 
i przeszłości, chroni przed zapominaniem w czasach, gdy najcenniej-
sza jest przyszłość3. W takim sposobie myślenia archiwum staje się 
jednym ze środków czy metod przywoływania historii, budowania 
nowych znaczeń na bazie już istniejących, wpisując się tym samym 
w ogół obowiązujących w sztuce praktyk i kierunków. 
 Drugą propozycją teoretyczną, która umiejscawia związki sztuki 
i archiwum we wcześniejszym okresie, jest tekst Hala Fostera Archi-
wa sztuki nowoczesnej. Archiwa nie są dla Fostera rzeczywiście ist-
niejącymi przestrzeniami wypełnionymi rzędami pokrytych kurzem 
półek czy szaf zawierających stosy dokumentów. Fosterowi znacznie 
bliżej do rozumienia archiwum, jakie prezentował Michel Foucault, 
dla którego było ono systemem rządzącym wypowiedziami, orga-
nizującym dyskurs, ale także porządkującym go, pozwalającym lub 
zabraniającym wyartykułowania albo pamiętania konkretnych kwe-
stii4. Oczywiste jest zatem, że praktyki artystyczne w ujęciu Fostera 
będą metodą wytwarzania dyskursu w oparciu o model archiwum 
charakterystyczny dla myśli Foucaulta. 
 Chociaż dominującym jest myślenie o archiwum jak o medium 
silnie zinstytucjonalizowanym, nad którym pieczę sprawuje państwo 
i jego agendy, jako miejsca, w którym przechowuje się dokumenty 
dotyczące historii, np. poszczególnych państw, to istnieje także inny 
sposób pozwalający na ujęcie archiwum. Jest nim figura metafory. 
W tym kontekście warto przywołać bardzo użyteczne porządkują-
ce rozróżnienie uczynione przez Pawła Mościckiego. Wyróżnił on 
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w omawianym pojęciu metaforę czy figurę myślową (z francuskiego 
nazywa je w liczbie pojedynczej l’archive), w której elementy świa-
ta sprowadzone zostają do rodzaju dokumentów składających się na 
jego całość. Archiwum (fr. l. mn. les archives) może być także rze-
czywiście istniejącą przestrzenią, instytucją gromadzącą różnego 
rodzaju materiały. Jak każda instytucja, także i ta, obwarowana jest 
szeregiem zasad dotyczących na przykład godzin otwarcia czy selek-
cji osób, które mogą mieć do takiego zbioru dostęp5. Rozróżnienie ta-
kie wydaje się szczególnie warte przywołania obecnie – w momencie 
dynamicznego rozwoju nowych mediów. 
 Kontekst archiwum i archiwizowania w sztuce nie jest bez zna-
czenia także dla pojawiających się od lat 60. różnych tendencji zwią-
zanych z jej efemerycznością. Chodzi tu oczywiście o wszystkie dzia-
łania z pola konceptualizmu. Przedstawiciele tego nurtu bardziej niż 
na wytworzenie obiektu stawiali na podkreślenie samego działania, 
procesualności aktu tworzenia. Dopełnieniem procesu twórczego 
był właśnie moment zapisu i późniejszego przechowywania, podczas 
którego budowane były znaczenia sztuki. 
 Metafora archiwum jest zatem, jak starałem się powyżej pokazać, 
bardzo silnie eksploatowana na polu praktyk artystycznych oraz tych 
organizujących dyskurs w ramach sztuki. Archiwum, na co chciałbym 
zwrócić szczególną uwagę, ma także niebagatelne znaczenie w pro-
cesie pisania lokalnych historii sztuki, w krajach peryferyjnych oraz 
włączania ich do globalnej narracji. Tezę tę postaram się udowodnić 
posługując się dwoma niezwykle ważnymi dla polskiej historii sztuki 
przykładami archiwów: założonym przez dwójkę artystów Przemysła-
wa Kwieka i Zofię Kulik archiwum Pracowni Działań, Dokumentacji 
i Upowszechniania (PDDiU) oraz Archiwum Galerii Foksal i związaną 
z nim próbę potraktowania jego zawartości jako materiału badawcze-
go dla stworzenia przez Rafała Jakubowicza pracy Miejsce.
 Obszar lub kraj peryferii to termin pochodzący z teorii syste-
mów-światów, stworzonej przez Immanuela Wallersteina, amery-
kańskiego socjologa, historyka i ekonomisty. Wallerstein, odnosząc 
swój podział do gospodarki i procesów historycznych, zauważa że 
w zglobalizowanym świecie kapitalistycznej gospodarki rynkowej 
mamy do czynienia z trzema typami obszarów. Wśród nich wymie-
nia: centrum z podziałem na charakterystyczne dla niego procesy 
produkcji kontrolowane przez tzw. quasi- monopole, półperyferie oraz 
peryferie, dla których charakterystyczne są procesy konkurencyjne. 
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Do krajów peryferyjnych Wallerstein zalicza m.in. właśnie państwa 
postkomunistyczne, w tym także Polskę6.
 W świecie sztuki linia tego podziału zaznacza się bardzo podob-
nie. Od drugiej połowy XIX wieku w roli artystycznego centrum ob-
sadzona została Francja. Stało się tak głównie za sprawą powstania 
i rozwoju impresjonizmu, a także odbywających się cyklicznie salo-
nów artystycznych, które można by porównać do dzisiejszych biennale 
i targów sztuki. Po II wojnie światowej punkt ciężkości przeniesiony 
został z wyniszczonej wojną Francji do Stanów Zjednoczonych. Zmia-
na ta, oprócz powodów historycznych czy ekonomicznych, związana 
była także z powstaniem i rozwojem ekspresjonizmu abstrakcyjnego 
i działalnością m.in. Jacksona Pollocka oraz całej późniejszej neo-
awangardy i rozwijającego się w jej ramach formalizmu, a następnie 
także minimalizmu. Stany Zjednoczone zyskały pozycję lidera świa-
towego przemysłu sztuki i utrzymywały ją praktycznie do schyłku 
wieku dwudziestego. Trudno jednakże uznać, że utraciły ją na rzecz 
jakiegoś innego państwa czy obszaru geograficznego. Strata ta była 
konsekwencją zaniku typowego centrum w zglobalizowanych sie-
ciach sztuki. Niemożliwe wydaje się dziś odnalezienie jednego spójne-
go miejsca, które można by uważać za takie centrum, jakim pod koniec 
XIX wieku był Paryż czy w połowie wieku XX Nowy Jork. 
 W jaki sposób ukształtowana została sytuacja w państwach okre-
ślanych przez Wallersteina jako peryferyjne? Na mocy porozumień 
z Jałty wschodnia część Europy pozostała w strefie wpływów ZSRR, 
w której obowiązującym ustrojem społeczno-polityczno-ekonomicz-
nym był socjalizm. Spowodowało to izolację tej części kontynentu 
nie tylko na polu polityki czy gospodarki, ale także sztuki. Sieci łą-
czące ten obszar z globalnym obiegiem kapitału, nie tylko ekono-
micznego, zostały przerwane, ściślej – nie zdołały się wytworzyć. 
 Pod względem formy powstająca wówczas, także w Polsce, sztuka, 
choć nie była częścią globalnego artworldu, nie ustępowała niczym 
sztuce artystów centrum7. Dziś znaczna część dorobku tych artystów 
oraz zapis metod ich pracy dostępna jest szerokiej publiczności, m.in. 
właśnie poprzez medium archiwum, które część artystów działają-
cych w tamtym okresie tworzyło. Archiwa te mają szczególne zna-
czenie z uwagi na to, że w omawianym okresie, jak wspomniałem, 
pojawiły się takie awangardowe i odznaczające się efemerycznością 
kierunki w sztuce, jak np. konceptualizm, w którym dopełnieniem 
procesu twórczego był właśnie akt zapisu i archiwizowania.
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 Obecnie polski dyskurs historii sztuki wciąż nie jest pełnopraw-
ną częścią swojego zachodniego odpowiednika, traktowanego jako 
uniwersalny odnośnik. Potwierdzeniem tej tezy może być np. mo-
numentalna i bardzo ważna praca traktująca o dwudziestowiecz-
nej historii sztuki, której autorami są Rosalind Krauss, Hal Foster, 
Yves-Alain Bois oraz Benjamin Buchloh, w której niezwykle mało 
miejsca poświęca się polskim artystom, mimo że ich prace stanowi-
ły w omawianym okresie, jak wspomniałem, niebagatelny wkład do 
powszechnej historii sztuki8. 
 Co zawierają i jak ustrukturyzowane są wspomniane archiwa? Za-
cząć chciałbym od archiwum Pracowni Działań, Dokumentacji i Upo-
wszechniania. Pozwoli to nie tylko na rozwinięcie eksplorowanego 
wątku archiwum, ale także na wykazanie różnic pomiędzy archiwum 
a innym ważnym dla współczesnej sztuki medium – atlasem.
 Pracownia miała, według jej twórców, za zadanie chronić, do-
kumentować oraz udostępniać, w celu produkcji i dystrybucji wie-
dzy, zapis życia artystycznego oraz konceptualnych działań awan-
gardowych artystów polskich lat siedemdziesiątych. Z materiałów 
zebranych w Pracowni powstała później praca stworzona już przez 
samą Zofię Kulik, Z archiwum KwieKulik, formalnie przypominająca 
słynny Atlas Mnemosyne Aby Warburga. Praca składała się z dzie-
więciu tablic, do których przypięte zostały zeskanowane reprodukcje 
bądź oryginały dokumentów składających się na archiwum PDDiU. 
Obrazy, ułożone chronologicznie od 1968 roku, tworzyły różnorodne 
kompozycje wchodzące ze sobą w dialog i nawzajem się dopełniają-
ce na trzech polach: historii wykluczonych, doświadczenia pamięci, 
a także reguł kompozycji, które Kulik wypracowała podczas swojej 
twórczości. Praca artystki to nie tyle propozycja alternatywnej wer-
sji historii sztuki, co, w skali mikro, próba włączenia wypracowanej 
poza głównym kanonem narracji do opowieści głównego nurtu. 
 Tworzenie takiego archiwum niesie za sobą także pewne niebez-
pieczeństwa. Zofia Kulik, choć idealnie wpisuje się w wariację pomy-
słu Godfrey’a „artysty jako historyka” – „artystkę jako archiwistkę”, 
to pomimo że stara się występować z pozycji „z zewnątrz”, jest w owe 
archiwum silnie uwikłana. Była bowiem związana ze środowiskiem, 
którego archiwum, razem z Przemysławem Kwiekiem, tworzyła i na 
podstawie którego powstał omawiany obiekt.
 Rozpatrując strukturę pracy duetu powrócić należy do wspo-
mnianego już, stworzonego przez Aby Warburga, Atlasu Mnemosyne 
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powstałego z materiałów zgromadzonych w fototece założonej przez 
Warburga i jego ucznia oraz kontynuatora Fritza Saxla. Projekt tego 
niemieckiego teoretyka sztuki, często określanego mianem kultu-
roznawcy, pozwala na uwypuklenie różnic dzielących atlas i archi-
wum. Do tego przykładu odwołuje się Georges Didi-Huberman, który 
w jednym ze swoich wykładów mówi: […] atlas obrazów dzieli od ekono-
mii archiwum kilka niezwykle istotnych różnic. Przypomnijmy, że Mne-
mosyne składa się z tysiąca obrazów, co stanowi liczbę niewielką, jeś- 
li o tym pomyśleć w zestawieniu z archiwum – fototeką – którą Warburg 
i Saxl założyli w ciągu dziesięcioleci w Kulturwissenschaftliche Bibliothek 
Warburg. Atlas 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 za-
rzuca masą niemożliwą do ogarnięcia9. 
 Atlas jest zatem pochodną archiwum, jest wobec niego, w pew-
nym sensie, wtórny. Atlas to reprezentacja pozwalająca na stworze-
nie swoistego podręcznika na podstawie materiału archiwum. Ta 
analogia z podręcznikiem pozwala nam powrócić do początków atla-
sów jako przedmiotów kreujących czy ściślej odkrywających wiedzę, 
czym był zarówno projekt Aby Warburga, jak i praca Zofii Kulik. Dru-
gim ważnym, ściśle instytucjonalnym archiwum jest zaproponowa-
ne przez warszawską Galerię Foksal Żywe Archiwum. 
 Powstała w 1966 roku galeria była wyjątkowym miejscem na 
artystycznej mapie PRL-u. Wyjątkowość ta przejawiała się głównie 
w tym, że w komunistycznej rzeczywistości artystom Foksalu uda-
wało się działać poza głównym nurtem instytucji wystawienniczych 
kontrolowanych przez państwo, co pozwalało im na organizowanie 
wystaw i promowanie niezależnych twórców. To właśnie artyści 
związani z Galerią Foksal tworzyli w nurtach najbardziej, jak na owe 
czasy, awangardowych. Czas ich najintensywniejszego działania 
przypada na okres pojawienia się i rozwoju efemerycznego koncep-
tualizmu, a Żywe Archiwum było rodzajem odpowiedzi na zmiany za-
chodzące w ówczesnej sztuce. 
 W swoim manifeście foksalowcy piszą: Świat sztuki wkroczył w erę 
DOKUMENTACJI. Dzieło uwolnione od formy i funkcji – pojawia się jako 
jednorazowa aktualizacja idei – bez materialnego śladu. Udostępnia się je 
w postaci zapisu, który jest albo dokumentem, albo projektem. [...] Wspo-
mniane dzieła w postaci różnego rodzaju dokumentów – stara się utrwa-
lać i przechowywać muzeum – archiwum DOKUMENTACJI (pisownia 
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oryginalna)10. Archiwum składało się z drewnianych skrzynek za-
projektowanych przez Wiesława Borowskiego i Krzysztofa Wodicz-
kę, każda oznaczona nazwiskiem wystawianego w galerii artysty. 
Skrzynki zawierały informacje na temat wystaw i artystów. 
 Żywe Archiwum Galerii Foksal nie było obiektem żadnych działań 
artystycznych aż do kwietnia 2009 roku, kiedy poznański artysta 
Rafał Jakubowicz, chcąc podjąć dyskusję z archiwistycznymi uwa-
runkowaniami sztuki współczesnej, a tym samym sproblematyzo-
wać założenia modernizmu, będącego także tradycją Galerii Foksal, 
miał zamiar dokonać przebudowy swojej skrzynki do monstrualnych 
rozmiarów, czyniąc z niej osobny obiekt artystyczny, który następnie 
miał zostać wystawiony w warszawskim Centrum Sztuki Współczes- 
nej Zamek Ujazdowski na wystawie Miejsce. Napotkało to jednak 
na opór byłego dyrektora Foksalu, obecnie formalnie nie mającego 
żadnych związków z galerią, Włodzimierza Borowskiego, który po-
woływał się na naruszenie przez Jakubowicza praw autorskich. Jak 
wykazała późniejsza ekspertyza prawna, było to oskarżenie bezza-
sadne, jednak Borowski zablokował wystawienie pracy. Jako długo-
letni dyrektor Foksalu najprawdopodobniej nie chciał dopuścić do 
jakiegokolwiek przepracowania czy sproblematyzowania dorobku 
galerii, jej tradycji intelektualnej czy zajmowanego obecnie miejsca 
na scenie sztuki.
 Praca, a ściślej próby jej stworzenia i wystawienia podjęte przez 
Rafała Jakubowicza, ujawniły szereg nieformalnych powiązań we-
wnątrz lokalnego świata sztuki. Sytuacja wokół foksalowej skrzynki 
pokazała także jak osoba dziś formalnie nie mająca nic wspólnego 
z kierowaniem państwowymi czy prywatnymi instytucjami może, za 
pomocą zgromadzonego kapitału symbolicznego, wywierać naciski 
na urzędującego dyrektora CSW Wojciecha Krukowskiego, i w kon-
sekwencji zablokować wystawę, dokonując pośrednio aktu cenzury. 
 Paradoksalnie, siłą pracy Jakubowicza jest właśnie to, że nie po-
wstała. Artysta pokazał w jaki sposób również artystyczne archiwa 
mogą być skutecznie wykorzystywane do pisania lub blokowania 
możliwości przepisywania lokalnej historii sztuki i jej kontekstów. 
Miejsce ujawniło krytyczne punkty styku władzy, historii i sztuki. 
Próba stworzenia pracy pokazała w jaki sposób archiwum staje się 
instrumentem umożliwiającym sprawowanie władzy, w myśl zasady, 
że ten, kto dysponuje historią, jej narracją, zapośredniczoną w me-
dium archiwum, dysponuje także władzą.
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 Przypadek Jakubowicza pokazuje, że także archiwa artystyczne 
nie są wolne od polityki, ideologii i autorytatywnego traktowania 
własnej historii czy uwikłania w struktury władzy. Okazało się, że 
z pozoru niewinne archiwum wcale niewinne nie jest, a w połączeniu 
z bardzo ustrukturyzowanym i zhierarchizowanym światem polskiej 
sztuki, z silnie utwierdzonym układem sił i wzajemnych relacji, staje 
się martwym, niemożliwym do przepracowania polem, na którym 
obowiązuje jedna wizja historii sztuki – wizja archonta.
 Archiwum, zarówno jako pomagającą ustrukturyzować myślenie 
metafora, jak i rzeczywiście istniejące miejsce, pełni zatem znaczącą 
rolę nie tylko w praktykach sztuki współczesnej, ale także w dyskur-
sie historii sztuki. Jednakże zadania, jakie stoją przed zwolennikami 
używania archiwum jako medium sztuki i jej historii, są bardziej 
znaczące w przypadku krajów określonych przez Immanuela Waller-
steina jako peryferyjne. Stawką przedsięwzięcia, jakim jest badanie 
archiwów artystycznych czy traktowanie ich jako formy wypowie-
dzi, w przypadku obszarów peryferyjnych jest bowiem także eman-
cypacja oraz włączenie do globalnej sieci przepływów kapitału sym-
bolicznego i dyskursu naukowego owej lokalnej, peryferyjnej historii 
sztuki i samych praktyk sztuki. 
 Rozpoczęta kilka dekad temu archiwalna gorączka, od kilku lat 
obecna także w polskim dyskursie artystycznym, pozwala ponadto 
na przepisanie, czy – na co wskazuje przywołany przypadek Rafała 
Jakubowicza – raczej próbę przepisania i przepracowania lokalnej hi-
storii sztuki. Próbę, która ujawnia pewien rodzaj polityczności i sil-
nego związku z władzą, choćby tylko symboliczną, także artystycz-
nych archiwów. W tym obszarze również do pisania historii prawo 
ma silniejszy, uzbrojony w symboliczny kapitał archont.
 Społeczna, polityczna czy gospodarcza izolacja środkowow-
schodniej części Europy wpłynęła silnie także na sztukę regionu, 
wyrzucając ją niejako, zupełnie niesłusznie, poza dyskursy / narracje 
głównego nurtu. Artyści (krytycy i historycy sztuki) mają teraz do 
wykonania mozolną pracę odzyskania tego, co z kanonu wyłączone. 
Zasadnym wydaje się pytanie o warsztat metodologiczny takiej pra-
cy, a tym samym możliwość spełnienia postulatu Marka Godfrey’a: 
artysty jako historyka.



A r c h i w u m  –  m e d i u m  p i s a n i a ,  p r z e p i s y w a n i a . . .3 0 5

BiBliogrAfiA
Yves-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Hal Foster, Rosalind Krauss, Art Since 1900, Lon-

don – New York 2005.

Jacques Derrida, Archive Fever. A Freudian Impression, Chicago 1998.

Georges Didi-Huberman, Knowing through Montages, niepublikowany zapis wykładu 

wygłoszonego 20 czerwca 2011roku w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 

w Krakowie.

Hal Foster, Archiwa sztuki nowoczesnej, przeł. P. Polit; [w:] „Obieg” 2007, nr 1–2 .

Mark Godfrey, The Artist as Historian, [w:] “October” 2007, nr 120.

Małgorzata Jurkiewicz, Joanna Mytkowska, Andrzej Przywara, Tadeusz Kantor. Z Ar-

chiwum Galerii Foksal, Warszawa 1998.

Paweł Mościcki, Archiwum i utopia XX wieku. Pojęcia archiwum, zapis video wykładu 

wygłoszonego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, http://www.artmu-

seum.pl/wideo.php?l=0&id=Archiwum_i_utopia_w_XX_wieku_w5&w=graficzny&li-

mit=8&f=88 (dostęp: 15.03.2010).

Dieter Roelstraete, The Way of the Shovel: On the Archeological Imaginary in Art, http://

www.e-flux.com/journal/view/51 (dostęp: 30.11.2011).

Immanuel Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.

1 J. Derrida, Archive Fever. A Freudian Impression, Chicago 
1998.

2 M. Godfrey, The Artist as Historian, “October” 2007, 
nr 120, s. 142–143.

3 D. Roelstraete, The Way of the Shovel: On the Archeological 
Imaginary in Art, http://www.e-flux.com/journal/view/51 
(dostęp: 30.11.2011) 

4 H. Foster, Archiwa sztuki nowoczesnej, przeł. P. Polit, 
„Obieg” 2007, nr 1–2.

5 P. Mościcki, zapis video wykładu wygłoszonego 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w cyklu 
Archiwum i utopia XX wieku. Pojęcia archiwum, http://
www.artmuseum.pl/wideo.php?l=0&id=Archiwum_i_
utopia_w_XX_wieku_w5&w=graficzny&limit=8&f=88 
(dostęp: 15.03.2010)

6 I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, 
Warszawa 2007.

7 Przywołać tutaj można twórczość np. duetu KwieKulik, 
Zbigniewa Libery, Zbigniewa Warpechowskiego, Józefa 
Robakowskiego, Ewy Partum czy Natalii LL. 

8 Por. Y.-A. Bois et al., Art Since 1900, London – New York 
2005.

9 G. Didi-Huberman, Knowing through Montages, 
niepublikowany zapis wykładu wygłoszonego 20 
czerwca 2011 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK w Krakowie.

10 M. Jurkiewicz et al., Tadeusz Kantor. Z Archiwum Galerii 
Foksal, Warszawa 1998.



W o j t e k  M o ć k o3 0 6

Wojtek Moćko
Archive - the medium of writing. 
Rewriting and  exploring  the history of art in  the peripheral countries

I describe the increasing role of archives as a metaphor and a real place 

in contemporary art and in the process of writing the narrative of the art 

history in the countries of periphery. The notion of periphery is used in 

relevance to the theory of the world – the system formed by Immanuel 

Wallerstein. The description of expansion of the archival way of think-

ing into the field of art is based on works by such theorists as: Daniel 

Roelstraete, Mark Godfrey and Hal Foster. There are two archive models 

from the Polish art history: “The Live Archive” of Foksal Gallery and the 

work of art made from its material – “Miejsce” (“Place”) by Rafał Jakubo-

wicz and its consequences as well as the archive by two Polish artists: 

Zofia Kulik and Przemysław Kwiek, called “The  Laboratory of Action, 

Documentation and Dissemination” and the work of art based on its con-

tent - “Z archiwum KwieKulik” (“From the Archive of KwieKulik”). I believe  

that artistic archives play very important role in the process of writing 

and interpreting the art history of peripheral countries, more important 

than in core countries, because the archives are one of the methods of 

emancipation and putting the peripheral narration into the global dis-

course on art history.


