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O kilku efektach ideologicznych. Mit fenomenologii w sztuce

Moim kolegom: Ericowi Dem, Amalowi Lakelowi 
i Cedricowi Loire1

Czym jest fenomenologia dla artystów, teoretyków, krytyków i historyków sztuki 
współczesnej? Bez wątpienia ważnym momentem interpretacji oraz aktualizacji 
kwestii estetycznych i filozoficznych modernizmu od Paula Cézanne’a i Vincenta 
van Gogha aż po kubizm, Paula Klee i Albero Gacomettiego. Jeśli artyści chcą 
rozważać sztukę jako praktykę filozoficzną lub przynajmniej praktykę, która 
generuje myśl teoretyczną, to fenomenologia do tego zachęca, uznając dzieła 
sztuki i pracę sztuki za model filozoficznego uchwytywania tego, co zmysłowe, 
z czym artyści, krytycy i teoretycy najczęściej się zgadzają. Przede wszystkim 
fenomenologia jest ściśle związana z amerykańską sztuką minimalizmu, tak jak 
neoplastycyzm z renesansem florenckim. Rozważny (avise) czytelnik Husserla, 
jakim był Robert Morris w latach 60. wykorzystał istotnie modele związane 
z fenomenologią – redukcję i Gestalt – i można podkreślić bliskość doświad-
czania jego dzieł, a także dzieł Tony’ego Smitha lub Carla André z przesłaniem 
filozoficznym wspomnianych tu modeli fenomenologicznych. Jednostkowe, 
podporządkowane radykalnej redukcji, apriorycznie neutralne, bezosobowe 
i niezróżnicowane (indiferencies) minimalistyczne obiekty, inspirowane przez 
teorię Gestalt, która mówi o niezmiennej i znanej formie (w wypadku minima-
listów jest to sześcian lub równoległościan), sprawiają, że wraz z ich wystawie-
niem (mise en scène) pojawiają się pytania o efekt obecności rzeczy w sobie 
(przedmiot percepcji i poznania) i rzeczy dla siebie (postrzegający i poznający 
podmiot), o efekt prezentacji, dania się sensu (przedmiot wydaje się mówić 
„Jestem sześcianem” i „Jestem tu dla ciebie”), o związki między przedmiotem 
postrzeganym a podmiotem postrzegającym w przestrzeni i czasie przedsta-
wienia oraz świata, a ostatecznie, o wymiary intersubiektywności zrodzone ze 
wszystkich tych efektów i związków.

Wszystko to przyczynia się do tego, że minimalizm jest zazwyczaj rozważany 
jako fenomenologiczny moment sztuki, nawet jeśli okazuje się, że nie można go 
do takiego ujęcia całkowicie sprowadzić. Powstały w Stanach Zjednoczonych 

1 Tekst ten wiele zawdzięcza artykułom napisanym przeze mnie wcześniej wraz z Ericiem Dem, 
muzykiem i reżyserem teatru barokowego; Amarem Lekelem, doktorem nauk informacyjnych i komu-
nikacyjnych, wykładowcą Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu oraz Cedricowi Loire, badaczowi 
związanemu z historią i krytyką sztuki.
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jako sprzeciw wobec modernistycznego i formalistycznego modelu sztuki 
amerykańskiej opisanego przez teorie Clementa Greenberga2, minimalizm był 
także postrzegany i analizowany przez pryzmat swoich historycznych związ-
ków z konstruktywizmem, a współcześnie, z neodadaizmem (ze względu na 
pewne swoje aspekty, określane wtedy jako „nie-artystyczne”3), z performan-
cem (pewne dzieła Roberta Morrisa zostały zainspirowane przez przedmioty 
sceniczne, które opracowywał jako tancerz), a także z pop-artem, jak o tym 
świadczą dzieła innych artystów uznanych za minimalistyczne (Donald Judd, 
John Mc Cracken) ze względu na ich bliskość ze sposobem produkcji przed-
miotów masowych, w których wykorzystuje się podobne materiały, a także na 
ich powiązania z designem. W istocie, minimalizm jest złożonym węzłem tego, 
co odziedziczone i wielu artystycznych dążeń, który jeszcze dziś nie przestaje 
pobudzać do analiz i ujęć historycznych, teoretycznych i ideologicznych, które 
same są wielorakie4. Te ostatnie wiele zawdzięczają krytycznej i ważnej anali-
zie zaproponowanej przez Michaela Frieda w 1967 roku w jego eseju Art and 
Ojecthood5. Fried relacjonuje w nim swoje doznania związane z inscenizacją 
(mise en scéne) przedmiotów minimalistycznych, które pozwalają mu położyć 
nacisk na dwa determinujące elementy: podwójny efekt obecności przedmiotu 
i relacji intersubiektywnej, znajdujących się w samym centrum skonstruowanej 
sytuacji, która włącza w siebie przedmiot postrzeżenia i postrzegający podmiot. 
W mojej analizie skoncentruję się na analizie tych dwóch efektów, ponieważ 
zwykle uznaje się je za egzemplaryczne w badaniu wpływu fenomenologii na 
minimalizm i od czterdziestu lat nie przestają one stanowić bazy dla ważnych 
rozwiązań artystycznych i teoretycznych, których nie można zredukować do 
samego tylko minimalizmu. Ostatecznie, podtrzymywanie tych efektów two-
rzy zawsze punkt estetycznego i ideologicznego starcia w debatach na temat 
sztuki, którym poświęcę następną część tego artykułu, który ma być zresztą 
syntezą i pogłębieniem krytycznego, historycznego i teoretycznego postępo-
wania, które dotyka samego sedna, a tym samym estetycznych konsekwencji 
dotyczących zapośredniczających, teleogizujących i naturalizujących dyskursów 
samej sztuki i o sztuce.

Rozpocznijmy od opisania efektu obecności przedmiotów minimalistycznych. 
Efekt ten zostaje, według Michaela Frieda, uzyskany dzięki „odwołaniu się do 
przedmiotowości”. W ujęciu amerykańskiego krytyka przedmiotowość oznacza 
dosłowny charakter zaprezentowanej formy: „forma jest przedmiotem, a jedno-
litość formy zapewnia integralność przedmiotu”, który prezentuje się w sobie 

2 Ważny jest w tym kontekście pierwszy rozdział książki Hala Fostera Powrót realnego, przeł. M. Bo-
rowski, M. Sugiera, Universitas, Kraków 2010.

3 Richard Wolheim, który wynalazł pojęcie sztuki minimalistycznej, włącza w to pojęcie także to, co 
można nazwać ready-made i jego neodadaistyczne dziedzictwo. Minimal Art: A critical Anthology, red. 
G. Battock, E. P. Dutton, New York 1968.

4 Można przywołać tu katalogi wystaw, takie jak: A Minimal Future? Art as Object 1958‑1968, Mu-
seum of Contemporary Art., Los Angeles 2004; Beyond Geometry: Experimets in Forms, 1040s‑1970s, 
County Museum of Arts, Los Angeles 2004; Design#Art, Cooper Hewitt National Design Museum, New 
York 2004.

5 M. Fried, Art and Objecthood, „Artforum”, 1967. Na język francuski tekst został przetłumaczony 
przez Claire Brunet i Cathreen Ferbos i opublikowany został w Art en theory 1900‑1990, une anthologie, 
red. Ch. Harrison, P. Wood, Hazan, Paris 1997, s. 896-909.
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i dla siebie w możliwej jednoznaczności i tautologiczności jego sensu (do czego 
zmierza zwłaszcza Frank Stella w swoich Black Paintings6): te przedmioty wy-
dają się mówić „jestem sześcianem” lub „jestem równoległościanem”. Zresztą 
odznaczają się znakomitą „prezencją sceniczną” wynikającą z wagi przestrzeni, 
która wokół nich zostaje uwolniona w miejscu, w którym znajduje się widz. Fried 
zastanawia się więc nad zasięgiem (ampleur) wytworzonej pustki, która pociąga 
za sobą „zdystansowanie się” podmiotu postrzegającego wobec postrzeganego 
przedmiotu; zostaje tu wysnuta bardzo gruba nić dramaturgiczna przeznaczona 
do tego, aby dzieło „zostało wzięte pod uwagę, wzięte na poważnie, przez 
tego, który na nie patrzy”. Daniel Buren, który poczyni tę samą obserwację, 
odrzuci rozległość (ampleur) przestrzeni między dziełami minimalistycznymi na 
rzecz pragnienia sfetyszyzowania przedmiotów i przyznania im aury7. Dla Frieda 
chodzi o działanie teatralne, które stawia sobie za cel wymuszenie pewnego 
rodzaju porozumienia z widzem8.

To doświadczenie miałoby zostać przeżyte przez Michela Frieda lub przez 
Daniela Burena jako doświadczenie, które próbował wytworzyć Robert Morris, 
i związane z zastosowaniem modelowych założeń fenomenologii, to znaczy 
jako prezentujące relacje intersubiektywne, które rodzą się z poszerzenia świata, 
do jakiego redukcja fenomenologiczna „dociera przez swoje zabiegi” i które 
„stanowi grunt przeżywanych doświadczeń, nad którym nadbudowuje się 
prawda teoretycznego poznania”9 (Jean-Francois Lyotard). Jednakże, ponieważ 
chodzi właśnie o przedstawienie, to trudno utrzymać jego recepcję na idealnym 
planie czystej percepcji, oczyszczonej z wszelkiej rzeczywistości materialnej, 
wszelkiego historycznego kontekstu i z wszelkich efektów ideologicznych. Jak 
podkreślał Michael Fried, a w sposób jeszcze precyzyjniejszy – artysta i teoretyk 
Christian Bonnefoi – poziom, jakość i treść widzenia zostają materialnie zapo-
średniczone przez odpowiednie wyreżyserowanie (mise en scéne) przedmiotów 
minimalistycznych: „funkcją tego, co zostaje dane w spojrzeniu, jest wyzna-
czenie dokładnej i całkowitej pozycji odbiorcy (percepcyjnej i teoretycznej), 
która konstytuuje go jako podmiot przez i w sztuce (ale nie w wyniku oceny 
i przemyślenia, do których zaprasza go cały przedmiot)”. W ten właśnie sposób, 
według Bonnefoi, „przedmiot wchodzący w relację (relationné) zostaje poddany 
tej relacji (relationnant), tak samo jak staje się wewnętrzną częścią tej relacji 
[…] Jeśli przestrzeń, w której się znajduję, została stworzona za pomocą relacji 
wygenerowanej przez powtarzający się w przestrzeni przedmiot (recurrente), 

6 „To, co widzisz jest tym, co widzisz” („What you see is what you see”) – to sławne zdanie opu-
blikowane w wywiadzie Bruce’a Glasera z Donaldem Juddem i Frankiem Stell w 1966, wydanym we 
wspomnianej już książce Minimal Art…

7 D. Buren, Quelques papillons exotiques, „Ja na pa”, nr 1, 1978. Czasopismo „Ja na pa” wydawa-
ne było przez grupę artystów, która, poza Christianem Bonnefoi, składała się z takich osób, jak: Pierre 
Dunoyer, Come Mosta-Heirt, Antonio Semeraro, Jean-LucVilmouth i Tony Cragg. Tytuł artykułu Burena 
każe nam w nieodparty sposób myśleć o tym, że jest to ironiczne nawiązanie do jego eseju De quelques 
objets specifique, który wydany został w 1965 roku w „Art Yearbook”, nr 8, New York (francuskie tłu-
maczenie artykułu ukazało się w książce Art en theorie…, s. 891-896). Żeby zrozumieć całość złożonych 
relacji Burena z minimalizmem, odwołam się do jego Ecrits (1965-1990), zebranych przez J.-M. Poinsot 
i opublikowanych przez Le Capc-Musée d’Art Conemporain, Bordeaux w 1991.

8 Dla Michela Frieda przedmiot minimalistyczny „wymusza na widzu” „szczególnego rodzaju po-
rozumienie”, s. 901.

9 J.-F. Lyotard, Fenomenologia, tłum. J. Migasiński, KR, Warszawa 2000, s. 59.



115

O kilku efektach ideologicznych. Mit fenomenologii w sztuce

postaram się odpowiedzieć na jej wezwanie. Określony zostaje w ten sposób 
pewien poziom widzenia, który wzywa widza do podjęcia działania lub zdania 
sobie sprawy z nowej jakości przestrzeni lub z nowej pozycji poznania, które 
stały się jego udziałem”10.

Ten pośredniczący wymiar ma duże znaczenie, ponieważ wytwarza efekty 
teoretyczne wpływające na warunki konstytucji i doświadczenia zarówno 
optyczne, jak i dotykowe tego, co widzialne, a co zmienia się w zależności od 
wytworzonych dyspozycji. W taki właśnie sposób w rzeźbach Roberta Morrisa 
powierzchnie sześcianów ustawionych na ziemi mogą zostać zrobione z luster 
absorbujących graniczącą z nimi przestrzeń, wzbudzając w podmiocie migotli-
wą i chwiejną percepcję brył. Stabilność i trwałość ich formy zapewnia jedynie 
widzialność krawędzi. W ten sposób także płaskie rzeźby Carla André, które, 
kiedy się po nich stąpa, pozwalają poczuć cielesną całość, jaką stanowią i swój 
rozmiar, mimo minimalnej grubości. W ten sam sposób dwa równoległościany 
tych samych wymiarów autorstwa Roberta Morrisa, jeden ustawiony werty-
kalnie, a drugi horyzontalnie mają sugerować podmiotowi ujęcie empatyczne 
powiązane z jego własną wertykalną postawą, a także z ewentualnością zmia-
ny tej pozycji na rozciągniętą horyzontalnie, która też jest mu bliska. Bardziej 
lub mniej wytrącony z równowagi czy też uspokojony, zgodnie z własnymi 
predyspozycjami, podmiot-widz może mieć zmysłowe doznania zapewniające 
poznanie teoretyczne związane z jego relacjami z przedmiotami w przestrzeni 
i czasie. Wszystko to widz otrzyma wraz z gwarancją, że będzie a priori tylko 
podmiotem czystego i bezinteresownego doświadczenia sztuki i doznaniowości 
wytworzonych dzięki neutralności przedmiotów, której domagają się artyści 
w celu, jak pisze Robert Morris, wytworzenia „sposobu ujmowania, który jest 
powszechny i bezosobowy”11.

Ta gwarancja neutralności okazuje się jednak relatywna, ponieważ im więcej 
efektów teoretycznych, które wytwarzają przedmioty przez zapośredniczenie, 
jakim jest ich inscenizacja, tym więcej może się pojawić efektów innego rodzaju, 
dorzucić się do nich lub je zastąpić, choć zawsze będą one zrelatywizowane do 
tego, co ich inscenizacja może wywołać jako doświadczenie. Pierwszym z tych 
przeżytych przez widza efektów jest postrzeganie siebie samego jako podmiotu. 
Jak to ujmuje Christian Bonnfoi, zostaje on ukonstytuowany jako podmiot dla 
i w sztuce przez pozycję percepcyjną i teoretyczną, do jakiej zostaje przypisany 
przez reżyserię, która wzmacnia u niego poczucie, że przedmiot się do niego 
skierowuje (adressé). Rozpoznanie, że przedmiot się do niego skierowuje, po-
ciąga za sobą mechanizm rozpoznania siebie jako podmiotu i to tym bardziej, 
że to skierowanie się zostaje zapośredniczone przez skonstruowaną sytuację, 
która odnosi się (specule) do jego obecności jako integralnej części prezentacji 
(representation). Rozumiemy teraz, dlaczego inny francuski artysta – Daniel 
Dezeuze – twierdzi, że reżyserowanie przedmiotów minimalistycznych było po-
dobne do reżyserowania sztuk w teatrze włoskim lub w malarstwie rządzonym 

10 Ch. Bonnefoi, Louis Kahn et le minimalisme, w: Architectures‑Arts Plastiques, CORDA, Paris 1979, 
s. 190-232. Przetłumaczony w: „Oppositions”, nr 24, 1981, Cambridge MIT Press, s. 2-25. Opublikowany 
po raz kolejny przez Ch. Bonnefoi, Ecrits sur art 1974‑1981, La Part de L’œil, Bruxelles 1997, s. 154 i 150.

11 R. Morris, Notes on sculpture, „Artforum”, vol. IV, nr 6, 1966.
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przez zasady perspektywy12. Jedną z ważniejszych kwestii poruszanych przez 
grupę Supports-Surfaces, do której należał Dezeuze w latach 70. była w istocie 
krytyka zachodniego systemu przedstawiania opartego na lustrzanym odbiciu 
wynikającym z zastosowania perspektywy, przyznającej podmiotowi uprzywi-
lejowany punkt widzenia, który to uznaje się za naturalny i który konstytuuje 
podmiot jako podmiot dla i w dziele, ale również dla i w społeczeństwie. Ta 
krytyka żywiła się więc także badaniami mechanizmów działania ideologii Louisa 
Althussera. Przypisywanie widzowi punktu widzenia, który go konstytuuje jako 
podmiot, powraca, zgodnie z lekturą Althussera, do tego, że stosuje się takie 
mechanizmy, których podstawowym i elementarnym efektem jest narzucenie 
podmiotowi jako oczywistości tego, że jest jedyny13.

Za pierwszym efektem ideologicznym może następować kolejny, efekt na-
turalizacji warunków materialnych i przestrzenno-czasowych przedstawienia. 
Michael Fried wskazuje w istocie na to, że to, co określa mianem teatralności 
minimalizmu polega nie tylko na konstruowaniu jakiejś sytuacji, na którą widzowi 
udaje się odpowiedzieć, ale także na wzbudzeniu uczucia nieodróżnialności wa-
runków przestrzenno-czasowych dzieła od tych związanych z życiem codziennym. 
Z tego powodu możemy mówić o zastosowaniu czterech technik: przedmiot 
zostaje postawiony bezpośrednio na ziemi na tym samym poziomie, co widz; 
przejmuje cechy tego, co Fried, w kontekście związanym z neodadaizmem, 
nazywa „nie-sztuką” (formy bliskie elementom ruchomym lub scenicznym); 
przedmiot jest nośnikiem konwencji związanych z antropomorfizacją (jego roz-
miar dostosowany zostaje do wymiarów człowieka; ważny staje się też fakt, że 
ma jakieś „wnętrze”); i w końcu, zostaje rozdysponowany w samym sercu takiej 
pustej przestrzeni, która może wywoływać w osobie, która w niej przebywa, 
uczucie „nieskończonego i niezdefiniowanego trwania” doświadczenia. Fried 
wyciąga z tego wniosek, zgodnie z którym to, że „przedmioty te umieszczone 
są w pewnym dystansie nie jest […] doświadczeniem radykalnie różnym od 
doświadczenia, które polega na byciu trzymanym na dystans lub pochłoniętym 
cichą obecnością innej osoby”. Ten nowy efekt byłby tylko powrotem do uczu-
cia, jakim jest oczekiwanie widza, który uwalnia minimalistyczny przedmiot, 
wyłącznie znajdując się w samym centrum przestrzeni. Przede wszystkim efekt 
ten wzmacnia, przez swój wymiar związany z odbiciem lustrzanym, podstawowy 
efekt ideologiczny, czyli przekonanie, które czerpie podmiot z bycia podmiotem, 
do którego przedmiot się skierowuje.

W minimalizmie to apriorycznie skierowanie nie ma żadnej treści, z wyjątkiem 
zasięgu teoretycznego. Wszystkie te techniki mają zadziałać tylko po to, by zi-
dentyfikować dyspozycje minimalizmu jako podstawy dla fenomenologicznego 
doświadczenia spotkania bytów i alter ego, spotkania otwartego na horyzont 
i czas świata i na pytanie o dialektykę tożsamości i różnicy, tożsamego i inne-
go. Co daje podmiotowi to raz osiągnięte poznanie ukonstytuowane w kadrze 

12 W ten właśnie sposób Daniel Dezeuze definiuje wymiar teatralny minimalizmu oraz post-minima-
lizmu w swoim spotkaniu z Chantal Béret: Daniel Dezeuze. Entre le visible et l’nvisible, „Art Press”, nr 19, 
1978, s. 21. Por. komentarz Christina Bessana i krytykę teatralności w sztuce minimalistycznej Dezeuze’a w: 
Ventilation. Les Gazes de Daniel Dezeuze (1977‑1981), l’histoire en filigrane, w: Daniel Dezeuze, gazes 
decoupees et peintes, œuvres 1977‑1981, red. E. Latreille, Ch. Besson, Frac Bourgogne, Dijon 2004, s. 13.

13 L. Althousser, Ideologie et appareils ideologiques d’Etat, „La Pensée”, nr 151, Paris 1970.
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przedstawienia, gdzie nie spotyka realnie żadnego alter ego? Według Catherine 
Perret znajduje się on w sytuacji, „w której zostaje mu do wypełnienia pustka 
po tej odrobinie, która mu od tej chwili zostaje: patos jego kondycji skoń-
czonego podmiotu, podporządkowanego czasowi i następującym w nim po 
sobie przedstawieniom. Nie pozostaje mu już nic poza empatycznym zamiesz-
kiwaniem formy, która mu komunikuje jego własną skończoność na sposób 
doświadczenia uciążliwego trwania i, można by powiedzieć, jego własnego 
pragnienia trwania”14.

To więc podmiot w jawnie wolny sposób dopełnia przedmioty i wypełnia 
„nieskończone i nieokreślone” trwanie ich prezentacji w quasi-filmowym do-
świadczeniu opisanym przez Perret, a które opisywał już Tony Smith, kiedy 
relacjonował jako doświadczenie i artystyczne objawienie, swoją wizję „końca 
sztuki” na autostradzie New Jersey. To ono narzuciło mu melancholijne i bez-
brzeżne uczucie wyższości pustego ogromu świata nad sfetyszyzowaną małost-
kowością przedmiotów sztuki. Ten aspekt doświadczenia, który można powiązać 
z dyspozycjami minimalizmu znajdzie kontynuację w land arcie i w nagraniach 
filmowych z niektórych związanych z tym kierunkiem w sztuce realizacji (mam 
tu na myśli Spiralną groblę Roberta Smithsona). Można odgadnąć tę strategię 
także w gabinetach Jamesa Turrela, które dają poczucie jakby widziało się świt 
i niekończący się brzask lub jeszcze w licznych filmach kręconych statycznymi 
ujęciami lub za pomocą wolnych panoram, które konfrontują nas z quasi-
-milczącymi momentami lub z ledwie poruszającym się światem (na przykład 
sekwencje planów Tacita Deana).

Naturalizacja przestrzenno-czasowych warunków prezentacji może sprawić, 
że uwierzymy w wolne i naturalne narodziny przedstawień, które następują 
jedno po drugim we wnętrzu podmiotu i które wyprojektowuje on na to, 
co widzi. Jednakże ta produkcja przestawień zostaje zapośredniczona przez 
antropomorficzne konwencje minimalistycznych przedmiotów i sposobów ich 
reżyserowania. Przedstawienia te się powtarzają, jeśli nie są po prostu monoton-
ne, ostatecznie bowiem zawsze będzie tu chodziło o obecność innego, twarzy 
lub jakiegoś ciała. Powiemy, że zależy to od tego, czy minimalistyczne formy 
same są powtarzalne i czy ta „powtarzalność jako utajona produkcja obrazów, 
ćwiczenie wyobraźni” sprawia, że każda minimalistyczna reżyseria skrywa „pole 
sił, które zamieszkiwane jest przez opętaną formę”15. Zainspirowany przez tę 
właśnie analizę George Didi-Huberman w 1992 roku w swojej książce Ce que 
nous voyons, ce que nous regarde uznał ją za przykład takiego podejścia, które 
uznał za antropologię form i metapsychologię obrazów16. Odwoływanie się 
przez niego do fenomenologii i psychoanalizy, do których dodał wpływ meto-
dologii Aby Warburga (remanencja obrazów i przetrwanie form) czynią z tego 
dzieła książkę bogatą i problematyczną jeśli chodzi o jej implikacje teoretycz-
ne, ponieważ jej część jest także próbą powrotu do znaczenia ikony i teologii 
sztuki, nie podporządkowując jednak minimalizmu „zwrotowi teologicznemu 

14 C. Perret, Faire un tableau comme on enroule une bobine de film‑cinéma, „Ligeia-Dossiers sur 
l’art”, nr 37-40, Paris 2001-2002, s. 40.

15 Ch. Bonnefoi, op. cit.
16 G. Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce que nous regarde, Minuit, Paris 1992.
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w fenomenologii francuskiej”17. Wystarczy sięgnąć po wybór reprodukowanych 
na końcu książki dzieł, by dostrzec, że Didi-Huberman opisuje dzieła minimali-
zmu, tworząc z nich rytualną litanię dzieł zrobionych z form przypominających 
nagrobki i trumny, które są niekiedy uchylone, i by uchwycić jego arbitralną 
decyzję o uznaniu minimalizmu za powracającą reprezentację nieobecnego ciała. 
Prostopadłościan uchylony jak grób, a wykonany przez Donalda Judda (zacho-
wany w Muzeum Corpus Christi w Teksasie) lub też sześcian z zaczernionych 
sklejek Tony’ego Smitha (zatytułowany Die) miałyby pełnić tę samą funkcję, co 
kenotafy w liturgii katolickiej: byłyby alegoryczną reprezentacją grobu.

Minimalizm Didi-Hubermana nie jest całkowicie fenomenologiczny, ale nie 
jest jeszcze teologiczny, jakim się stanie, co zobaczymy w rozważaniach Terry’ego 
de Duve’a, nawet jeśli jest miejscem rytualnej manifestacji remanencji obrazów 
i przetrwania teologicznych fantomów lub też miejscem manifestacji liturgicznej 
związanej z nieobecnym ciałem18. Jest on więc melancholijny i alegoryczny: po-
wtarzające się formy sprawiają, że czujemy, jakby miały się do siebie dodawać 
w nieskończoność, ich wewnętrzne opętanie mówi nam o innej rzeczy niż o sa-
mych tych formach, a podmiot nie przestaje wypełniać pustki, jednej po drugiej, 
i przemierzać nieskończoności ich przedstawień oraz własnego „pragnienia 
trwania” (Catherin Perret). W istocie, minimalizm pojawia się w tym momencie, 
w którym zaczęła się wyrażać melancholijna i wspólnotowa forma dzieł (a nie 
forma geniuszu i szaleństwa, jak chciał Jean Clair), znajdując poprzedników 
w dziełach o formie alegorycznej, którą analizował Craig Owens w 1980 roku 
i którą utożsamił z postmodernizmem, odwołując się do praktyk pop-artu, ale 
także minimalizmu i sztuki konceptualnej: dodawanie, powtórzenie, memento 
mori jako symptomy19. Już w roku 1968 doprowadziło to Daniela Dezeuze’a do 
ironicznego stwierdzenia, że „tak jak istnieją młynki modlitewne, tak istnieją 
młynki związane z patrzeniem”20, podejrzewając istnienie potencjalnego i uta-
jonego zaproszenia do „mistycznego uczestnictwa” tych patrzących, „których 
natężona uwaga może ponownie się pojawić” w obliczu monochromatycznego 
obrazu lub jednolitej pustej formy21.

Ten ostatni efekt ideologiczny zrodzony z efektu obecności przedmiotów, 
związany z ich antropomorficzną konwencją i wspierany przez stworzenie sy-
tuacji włączającej widzów, pokazuje, że minimalizm od momentu pojawienia 
się był czymś problematycznym i złożonym, czego artyści minimalistyczni mieli 
świadomość. Jasne było, że pracowali nad konwencjami przedstawiania i per-
cepcji, inspirując się modelami teoretycznymi fenomenologii, postrzeganymi 
jako to, co pozwalało bliżej i w prostszy sposób uchwycić mechanizmy kiero-
wania się przedmiotów ku podmiotom i mechanizmy odpowiedzi podmiotów, 

17 D. Janicaud, Le tournant theologique de la phenomenologie francaise, Eclat, Paris 2001.
18 Jeśli chodzi o moją interpretację teoretycznych implikacji książki Didi-Hubermana i ich rezonan-

sów-dysonansów wraz z odwołaniami do zbawienia poprzez obraz u Thierrego de Duve’a, Giorgio 
Agambena i Jeana-Luca Godarda, pozwalam sobie odesłać do mojego artykułu: Soudain, les fanthomes 
theologiques de l’image vinrent à ma rencontre, „L’Art Meme”, nr 27, Bruxelles 2005.

19 C. Owens, The Allegorical Impulse: Towars a Theory of Postmodernism, „October” nr 12, 1980.
20 D. Dezeuze, Notes de carnet 1968, w: idem, Textes et notes 1967‑1988. Ecrits d’artistes, Ecole 

nationale supérieure des beaux-arts 1991.
21 Ibidem, s. 31.
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problematyzując efekty ideologiczne, które wytwarzały ich własne dzieła. Jak 
inaczej zrozumieć, dlaczego Robert Morris zdecydował się w pracy Mirrors 
cubes na oddanie władzy lustrzanym sześcianom, które nie odbijały widzów, 
ale wchłaniały otaczającą przestrzeń i znikały w tej samej przestrzeni? Czym 
innym niż maszyną do widzenia, a zarazem myślenia jest dzieło, które tworzy 
przedstawienie włączające w siebie przestrzeń percepcji? Dan Graham przejmie 
to założenie na swoje konto w instalacjach inspirowanych zarówno lekturą 
Merleau-Ponty’ego, jak i teoriami behawiorystycznymi22. Jak inaczej zrozu-
mieć wygląd kenotafu, jaki przybierają niektóre z dzieł minimalistycznych? 
Te ostatnie przejmują z pewnością na swoje konto to, co antropomorficzne 
wymiary przedmiotów mogą wytworzyć jako efekt obecności jakiegoś inne-
go. Jak inaczej zrozumieć dzieło zatytułowane I‑box Roberta Morrisa (1992), 
które w formie I (a więc Ja), w formie otwartej skrzynki, eksponuje fotografię 
nagiego artysty wraz z szyderczym uśmiechem rysującym się na jego ustach? 
Ta jawna i eksponowana świadomość konwencji przedstawiania i recepcji sy-
gnalizuje, że artyści minimalistyczni, przejmując na swoje konto „czas realny”23 
doświadczenia przeżytego przez widzów – „czas realny”, którego pojęcie wiążą 
z fenomenologią – pracują nad sposobami przedstawiania i zwracania się do 
podmiotów, co wiąże się z rozważaniami nie tylko o fenomenologicznych, lecz 
także ideologicznych efektach, jakie to za sobą pociąga.

Dlaczego uwypuklamy ten właśnie punkt? Ponieważ często zostaje za-
ciemniony przez interpretacje minimalizmu, które zwracają uwagę głównie, 
w pozytywnym lub negatywnym kontekście, na efekt obecności przedmiotów 
i naturalizacji przeżytego doświadczenia widzów i w ten sposób zapomina się 
o widocznej zresztą pracy nad konwencjami i zapośredniczeniami. Ujmując to 
inaczej, można stwierdzić, że efekty te zostają przeżyte jako czyste pozytyw-
ności, kiedy wiąże się je z wyidealizowaną koncepcją fenomenologii ujętej jako 
myśl o doświadczaniu w czasie realnym czystej współ-obecności przedmiotów 
i podmiotów oraz samych podmiotów usytuowanych w świecie. Jednak efekty 
te mogą zostać przeżyte jako ściśle ideologiczne i wzbudzić czysto negatywny 
odbiór, jak świadczy o tym recepcja Michaela Frieda, przewyższonego (excedé) 
przez to, co przeżywa, a co określa jako teatralne intrygi, które konstytuują go 
jako podmiot doznań i kontrolowanych przedstawień. Należałoby również ujmo-
wać przedmioty i inscenizację, jakimi posługują się minimaliści, w kontekście ich 
zdolności do generowania, mimo lub raczej dzięki zastosowaniu redukcji, tyleż 
doświadczenia, co myśli krytycznej na sposób dydaktyczny i zapośredniczający. 
To, co, jak wspominaliśmy, zrozumiał taki artysta jak Dan Graham, większą 
wagę przykładając do pytania o intersubiektywność i dominację wymiarów 
ideologicznych, trudnych do zatarcia i zanegowania.

Jednakże myśl krytyczna powinna również uwzględnić kwestię tego, co wno-
szą efekty ideologiczne minimalizmu do twórczości artystycznej i do rozwoju 

22 Matka Dana Grahama była psychologiem behawiorystycznym. Por. spotkanie Dana Grahama 
z Benjaminem Buchlohem w katalogu wystawy Dan Graham. Oeuvres 1965‑2000, Musée d’art moderne 
de la ville de Paris, Paris 2001.

23 R. Morris, From Mnemosyne to Cleo: The Mirror to the Labyrinth, Musée art contemporain, 
Seuil, Skira Lyon 1998.
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myśli teoretycznej. W tym wypadku, efekty te zostały ujęte w latach 90. jako 
czysto pozytywne i przeznaczone do tego, by przekształcić sztukę, jej sposoby 
ekspozycji, jej treść i recepcję w ujawnianie (manifestation), w urzeczywistnienie 
i propagowanie imperatywów etycznych. Mam na myśli ukierunkowanie etycz-
ne sztuki ogłoszone w najbardziej wyraźny sposób przez Nicolasa Bourriauda 
w jego teoretycznych rozważaniach poświęconych dziełom, które zestawił ze 
sobą i uznał za przynależne do tego, co określił mianem estetyki relacyjnej (we 
Francji książka ukazała się w 1998 roku, od tego czasu przetłumaczono ją na 
ponad dziesięć języków i poprzedzono artykułami i wystawami, które pomału 
zdefiniują jej pozycję)24 oraz, z drugiej strony, przez Thierry’ego de Duve’a na 
wystawie Voici, 100 ans d’art contemporain, której de Duve był kuratorem 
w Palais des Beaux-Arts w Brukseli w roku 2000.

Ich estetyczny punkt widzenia i nakierowanie etyczne są a priori wobec sie-
bie przeciwstawne. Nicolas Bourriaud broni praktyk związanych z instalacjami, 
które włączają w siebie widzów, tworzą własne wyglądy, pożyczając je ze świata 
życia codziennego (piłkarzyki do gry i lodówka w instalacji Rorkrit Tiravanija, 
gabinet Dominique’a Gonzaleza-Foerstera wraz z fotelem, fotografiami, tapetą 
i dywanem, duży stos cukierków wystawiony w rogu sali wystawowej przez Felixa 
Gonzaleza-Torresa) i uprzywilejowują relacje intersubiektywne dzięki działaniom 
partycypacyjnym, ludycznym, organizowaniu festiwali lub spotkań towarzyskich. 
Wszystko to, jak wyjaśnia autor, w imię swego rodzaju „wizji zwyczajnie ludz-
kiej” i „demokratycznej”, którą określa jako „etyczną” i która prowadzi go ku 
waloryzowaniu pojęć, takich jak dar, podział, empatia i ku docenianiu „efektu 
wspólnotowego” i „więzi społecznej” w „wymiarze mikrotopicznym”, które 
wytwarzają „skromne więzi”, tak ważne dla dzieł określanych jako estetyka 
relacyjna. Z kolei Tierry de Duve zestawia ze sobą na wystawie Voici takie dzieła, 
które, jak uznaje, są nośnikami „treści humanistycznych” i „wymiaru etycznego”25, 
ale pozostają przywiązane do estetyki efektu, jaki wywiera obecność obrazów, 
rzeźb, fotografii i wideo, które zostają wystawione naprzeciw widza jako czyste 
byty w sobie i dla siebie. Co więcej, de Duve stwierdza, że dobre dzieło mówi 
„jestem tu dla ciebie” („Oto ja”), staje się twarzą i daje się jako ustanowienie 
się innego, a więc widzów („Oto wy”), do czego powinno dodać się także roz-
poznanie mocy ikonicznej obrazu (przykładem są tu monochromy), którego siłą 
byłoby objawienie źródłowej, lecz zapomnianej lub zniszczonej współ-obecno-
ści ludzi dla siebie samych („Oto my”). W skrócie, nie chodzi o nic więcej, jak 
tylko o to, aby stwierdzić, iż ludzka wspólnota znajdzie swoje zbawienie, jeśli 
rozpozna dobre obrazy, a w nich, moc transcendentalnego objawienia swojej 
jedności. Chyba że po prostu podmiot, jakim jest widz, od razu rozpuści się 
w wielkim basenie zwanym my dzięki rozpoznaniu w wybranych dziełach i ich 
rozplanowanym układzie uniwersalnej ekspozycji „naszych radości i naszych 
smutków, naszych nadziei i cierpień, naszych moralnych i duchowych wartości, 
naszych miłości i naszej samotności w obliczu śmierci”. Wydaje się, że Nicolas 
Bourriaud zgadza się z tym podejściem, ale wyraża je w nieco skromniejszej 

24 N. Baurriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Mocak, Kraków 2012.
25 Wszystkie cytaty z Thierrego de Duve’a pochodzą z katalogu wystawy Voici, 100 ans d’art 

contemporain, Ludion/ Flammarion, Bruxelles 2000.
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formie, kiedy pisze, że niektóre dzieła należące do estetyki relacyjnej ujawniają 
„przetrwanie najbardziej nieuchwytnych emocji”.

Jak to wykazał Jacques Rancière, pozycje zajmowane przez Nicolasa Bour-
riauda i Thierry’ego de Duve’a, odpowiadają odpowiednio wersji soft – w wy-
padku pierwszego z nich, a wersji hard – w wypadku drugiego, czyli naporu 
tego, co etyczne, a co dostrzegalne jest we współczesnej kreacji i estetycznych 
dyskursach ostatnich dwudziestu lat26. Zanim przejdziemy do analizy motywów 
i problematycznych konsekwencji tego etycznego naporu, o którym mowa, 
spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumieć podążanie tych 
dwóch autorów opisanymi drogami i dotyczące ich obu nawiązania do minima-
lizmu, ujętego jako fenomenologiczny moment sztuki oraz jako źródło metod 
i ideologicznych efektów, które uznają za pozytywne.

Drogi, którymi podążają, zostały całkiem dobrze wyznaczone, ponieważ 
wystarczyło im uznać za pozytywne i za (nową) naturę sztuki ideologiczne 
efekty generowane przez dyspozycje, jakimi operuje minimalizm. Nie jest 
w istocie paradoksem to, że krytyczne analizy Michaela Frieda odnoszące się 
do minimalizmu zostały rozpoznane jako najbardziej istotne i trafne, pro-
wadząc do uświadomienia sobie i utrwalenia efektów, które Fried opisywał 
jako czysto negatywne. W ten właśnie sposób pytanie o efekt obecności 
przedmiotu w sobie i dla siebie zostało podjęte przez Thierry’ego de Duve’a, 
który zaproponował zresztą przekład angielskiego słowa „objecthood” (przed-
miotowość) na francuskie „objectité”, pomysł od tamtej pory potwierdzany 
przez ciągłe używanie tego tłumaczenia w języku francuskim. Jednak u de 
Duve’a podjęcie tego tematu stało się przedmiotem skoku jakościowego, 
którego rodowód i treść okazały się teologiczne: chodziłoby o dostrzeżenie 
w przedmiocie, który się prezentuje widzeniu, czystą obecność w sobie i dla 
siebie obrazu, która podobna jest do „promieniowania jakiegoś oblicza, 
postrzeganego na sposób ikony” i rozważania jej „jako spojrzenia boskiej 
transcendencji”27. Trzeba w to wierzyć, żeby to zobaczyć, chyba że kurator 
wystawy nam pomoże i wytworzy ten podprogowy (subliminal) efekt obec-
ności twarzy przez wybieg zapośredniczenia, co zresztą okazuje się właśnie 
najważniejszym zadaniem kuratorowanej przez de Duve’a wystawy. To wła-
śnie robi de Duve, wstawiając do jednej z sal sekcji Vous voici abstrakcyjne 
obrazy i monochromy, takich artystów, jak Piet Mondrian, Nicolas Suetine, 
Richard Tuttle i Robert Ryman, wszystkie w formacie kwadratu, prostokąta 
lub owalu, zawieszone mniej więcej na wysokości twarzy. Pośród nich znaj-
dujemy też wyniki działań wpisywania łuków okręgów w podłoża wycięte 
w kwadracie autorstwa Roberta Mangolda, które wywołują wizualnie ideę 
twarzy i przede wszystkim projektują ten mentalny obraz na inne dzieła, 
które się tam znajdują i które zostają obciążone ich kosztami. Pośrodku tego 
rzędu obrazów, które można określić mianem „utwarzowionych”, znajduje 
się gwóźdź programu – Tete de jeune homme Pawła Tchelitcheva – inspiro-
wany tyle Modiglianim, co tradycją ikony.

26 J. Rancière, Le destin des images, La fabrique, Paris 2003 i Malaise dans l’esthetique, Galilé, 
Paris 2004.

27 Idem, Le destin des images…, s. 32.
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W słuchawce zakładanej na ucho zwiedzającego (autoguide), w której może 
usłyszeć głos przewodnika po wystawie – jeśli postanowił się w taką słuchaw-
kę zaopatrzyć – pojawia się zdanie: „w najlepszym malarstwie abstrakcyjnym 
chodzi właśnie o «twarzą w twarz» z innym”28. Jeśli widz nie zaopatrzył się 
w taką słuchawkę, efekt wytworzy się sam, Thierry de Duve bowiem nie skąpił 
środków, by ucieleśnić swoje przekonanie i pomóc widzowi. W innej sali zwier-
ciadło Jeffa Koonsa, a także spoglądające na siebie w tym zwierciadle fotografie 
Lorence Henri oraz obraz Magritte’a, przedstawiający odwróconą plecami ko-
bietę kontemplującą czarne, monochromatyczne płótno, naprzeciwko którego 
znajduje się realne, czarne płótno Gunthera Umberga; wszystkie te prace nie 
przestawały sugerować zwiedzającemu, że był tam jako podmiot, do którego 
obrazy się skierowują i że każdy obraz jest ostatecznie „jakimś zwierciadłem”. 
Powiększona została sfera uwarunkowań, jakim podlega podmiot przez odnie-
sienie do Cogito ergo sum wyhaftowane na płótnie Rosemarie Trockel i przez 
przejście przez urządzenie (dispositif) Dana Grahama, które miało prowadzić 
widza do myślenia o sobie jako uczestniku bardziej globalnego reżimu lu-
strzanych obrazów (speculaire), ponieważ jego ciało spotykało wirtualnie inne 
ciała w przejściu, a także odbicia ekranów; to zwiększenie sfery uwarunkowań 
podmiotu w sali „utwarzowionych” obrazów mogło go tylko doprowadzić do 
rozpoznania obecności jakiegoś innego, równie uogólnionego, uniwersalne-
go i transcendentalnego, co on sam. Natomiast obrazy monochromatyczne 
Marthe Wery, oparte wertykalnie o mur w sali „utwarzowionych” obrazów 
posłużyły kuratorowi do znalezienia odniesień antropomorficznych, mających 
przypominać widzom o ich własnej wertykalnej pozycji, a przede wszystkim 
o przejściu od monochromu do wizerunku. W istocie, w następnej sali znajdo-
wała się projekcja wideo Gary’ego Hilla (Viewer, 1996) o rozmiarach człowieka, 
w której siedemnaście osób wydawało się czekać i spoglądać w milczeniu na 
widzów. Słuchawka: „I oto ponownie ludzka figura, co w przypadku wideo 
jest raczej oczywiste […]. To pracownicy i imigranci. To obcy. Inni. Oto praca, 
która konfrontuje was z innością innego”. I dla tych, którzy nie mieli słuchawki, 
ale czytali Frieda: „znajdowanie się na dystans wobec takich przedmiotów nie 
jest […] doświadczeniem, które radykalnie różni się od doświadczenia, które 
polega na znajdowaniu się na dystans lub na byciu owładniętym przez cichą 
obecność drugiej osoby”.

Thierry de Duve w istocie jasno rozplanował swoją wystawę, opierając się 
na analizie Frieda dotyczącej ideologicznych efektów inscenizacji przedmiotów 
minimalistycznych i na tym, co było potencjalnie teologiczne w interpretacji 
tych samych przedmiotów dokonanej przez Georgesa Didi-Hubermana. Robiąc 
to, wyznaczy on widzom przebieg doświadczenia, które nie będzie miało już 
w sobie nic fenomenologicznego lub estetycznego, ale stanie się ideologiczne. 
Można sparafrazować Christiana Bonnefoi i stwierdzić, że podmiot nie został 
tu ukonstytuowany w i przez sztukę, ale w i przez wystawę, która używała 
dzieł jako środków, podpór lub słów, które dodane do siebie przez dosłowne 

28 Tekst czytany przez Thierrego de Duve’a, który towarzyszyć miał zwiedzającym wystawę jako 
audioguide, został opublikowany w katalogu, gdzie dołączono go do reprodukcji dzieł.
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powtórzenia i efekty podprogowe, tworzyły elementy dyskursu Thierry’ego de 
Duve’a, które Jacques Rancière podsumował w następujący sposób: „Dzieła 
artystów – malarzy, rzeźbiarzy, twórców wideo i instalacji – zostały wydzielone 
w ich prostej hecceitas, zasadzie jednostkowienia. Ale została ona natychmiast 
podwojona. Dzieła stawały się ikonami potwierdzającymi zarazem jednostkowy 
sposób ich obecności zmysłowej. «Oto ja», «Oto wy», «Oto my», trzy działy wy-
stawy zaświadczały o źródłowej współ-obecności ludzi i rzeczy, rzeczy wobec 
siebie i ludzi wobec siebie”29.

Od lat 80. ten dyskurs pozostawał ukryty we frankofońskich produkcjach 
teoretycznych, naznaczony przez nostalgię za obecnością ujętą jako immanentna 
transcendencja, za mityczną bezpośredniością obrazu i „inteligibilnością modelu, 
który beż żadnych przeszkód oddawał się ikoniczności”. To właśnie w ten spo-
sób Marie-José Mondzain prezentowała w 1996 roku sytuację w przedmowie 
do swojej książki poświęconej ekonomii ikony i bizantyjskim źródłom współ-
czesnego świata wyobraźni (imaginaire). Oburzał ją „w sztuce spirytualizm 
podporządkowujący wszystko ikonie, Bogu, obrazowi innego”, temu „nowemu 
artefaktowi ‘obecności’ i nadziejom na zbawienie”30. W istocie wiele tekstów 
w latach 90. było naładowanych motywami wynikającymi z urzeczenia teologią, 
a tym samym odniesieniami do Innego lub do Twarzy pisanej wielką literą, do 
„współ-obecności” bytów i rzeczy. Jak zauważa Jacques Rancière, nawet foto-
grafię zaczęto nagle postrzegać, „w kontekście sztuczek pikturalnych, jako samą 
emanację ciała, jako skórę oderwaną od powierzchni, do której przylegała”31. 
Ten sam fantazmat bezpośredniości (to znaczy nieobecności zapośredniczenia, 
a więc przedstawienia) znajduje się w obiegu, kiedy robimy „z płótna lub ekranu 
veraikon (vera icona), ikonę, na której odbija się obraz boga, który uczynił się 
ciałem lub też obraz rzeczy w ich narodzinach”32. Wystawa Voici dała się więc 
poznać w 2000 roku jako zapośredniczone sformalizowanie tych dyskursów, 
przed których ideologicznym i katastrofalnym wpływem Marie-José Mondzain 
ostrzegała zresztą od 1996 roku: zmierzając do „powrotu do prawdy obrazo-
wej i odkupieńczej”, a wszystko to „w erze uzdrawiania i globalnego umoral-
niania, która postrzegana jest jako zbawienna higiena powrotu”, dyskursy te 
prowadzą do twierdzenia, że „Natura i ikona ponownie stały się uniwersalnym 
idiomem, zabarwionym odcieniem filozofii Pascala”. Konkluduje ona, że chodzi 
tu o „najgorszą z ideologicznych konsekwencji zamieszania spowodowanego 
przez paniczne zaniechanie myślenia”.

W rzeczywistości, i w tym miejscu powróćmy do tematu zastosowania pojęć 
przeniesionych z fenomenologii, wszystko dzieje się tak, jakby wystawa Voici 
przekształciła w naturalną (naturalisante) myśl człowieka ideę o współ-obec-
ności przedmiotów i podmiotów, którą ukazuje redukcja fenomenologiczna, 
rozpościerając horyzont swoich poszukiwań poznawczych na pierwotny świat, 
który odkrywa. Wszystko dzieje się również tak, jak gdyby tworzyła ona z technik 

29 J. Rancière, Le destin des images…, s. 32.
30 M.-J. Mondzain, Image, icone, economie. Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain, 

Seuil, Paris 1996.
31 J. Rancière, Le destin des images…
32 Ibidem.
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i efektów ideologicznych minimalizmu środki i świadków tej znaturalizowanej 
myśli, dodając do niej humanistyczne i zuniwersalizowane treści w znaczeniu 
najbardziej konwencjonalnie mieszczańskim. W skrócie i by posłużyć się pojęciem 
drogim Rolandowi Barthesowi z jego Mitologii, i by odwołać się do jego słów, 
wystawa ta była czystą doxa: „człowiek, którego ona ukazuje będzie uniwersalny, 
wieczny” […], a „odhistoryczniony i odpolityczniony obraz, który wytworzyła, 
będzie obrazem «trwałej ludzkości zdefiniowanej przez tożsamość w nieskoń-
czoność się odnawiającą (recomensée)»”33. Nawiedzona przez ducha The Family 
of Man, wystawy, o której Barthes pisał jako o fotograficznej celebracji „faktów 
naturalnych”, ukazanych poza jakąkolwiek ramą historyczną i polityczną (naro-
dziny, śmierć, praca, wiedza, zabawy, wszystkie te „fakty naturalne” narzucały 
wszędzie te same ujęcia), wystawa Voici oznajmiała w ten sposób zwiedzającemu, 
w części „Nous Voici”, że tak jak wszyscy, mógł być podmiotem zakochanym 
(co ukazywał obraz Eduarda Maneta), szczęśliwym (Henri Matisse), wieść życie 
homoseksualisty (Andy Warhol) lub też heteroseksualisty (August Rodin), żyć 
radościami lub komplikacjami związanymi z życiem rodzinnym (Sylvie Blocher), 
od swoich narodzin (Philippe Bazin) aż do swojej śmierci (Jean-Michel Basquiat). 
Ostatecznie, w użytym na wystawie terminie „człowiek” powinniśmy dostrzec 
własne grzechy – odnośnie do których zawsze rozpoznajemy, że ten uniwersalny 
i niezmienny człowiek jest pochodzącym z Zachodu mieszczaninem: kolonializm 
(Michel Francois); Shoah ( Sylvie Blocher); powinniśmy pogrążyć się w żalu za 
zmarłymi, do czego miała skłaniać obecność dzieła Untitled (portret śmierci) 
Felixa Gonzalesa-Torresa (1991) i częstować się usypanymi w stożek cukierkami. 
W słuchawce słyszymy: „Felix Gonzales-Torres zmarł na AIDS w 1996 roku i całe 
jego dzieło jest pewnego rodzaju aktem transmisji. Mogą Państwo sięgnąć po 
cukierka; to komunia z tymi, którzy odeszli”. Efektem tego było zaproszenie 
do beznamiętnego połączenia się ze wszystkimi, którzy odeszli poza wszelką 
identyfikacją i konkretnym ujęciem historycznym czy też politycznym. W ten oto 
sposób oblicze człowieka zostało ocalone tym bardziej, że przyswoił on figurę 
innego, figurę, którą mieszczaństwo utożsamia dzisiaj z pracującym imigrantem, 
niepochodzącym z Zachodu, do czego zapraszał na wystawie Thierry de Duve 
za pomocą wideo Gary’ego Hilla.

Jak zamierzałem wraz z Amarem Lakelem wykazać podczas konferencji w Cen-
tre Georges Pompidou w Paryżu w 2002 roku, wystawa ta miała ewidentnie 
odcień i cel, które można określić mianem pastoralnych: objawić wspólnotę jej 
samej i objawić podmiotowi odwieczną więź z tą wspólnotą poprzez techniki 
wyznania, komunii i obrazu pastoralnego, z którymi powiązane zostaje przejście 
przez wystawę zaprojektowaną na modłę bazyliki34. Wystawa ta jest bez wąt-
pienia skrajną manifestacją, na razie nieprzekroczoną (indepassee), pastoralnej 
i zbawczej koncepcji odniesionej do chrystusowej i ikonicznej paruzji innego jako 
objawienia źródłowej i naturalnej współobecności wobec siebie podmiotów, 

33 R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, KR, Warszawa 2000.
34 Amar Lakel i Tristan Trémau, Le tournant pastoral de l’art contemporain. Jest to wystąpienie 

wygłoszone podczas konferencji zatytułowanej L’art contemporain et son exposition zorganizowanej 
przez Université Paris X Nanterre i College International de Philosophie, Paris, Centre Georges Pompidou, 
październik 2002. Materiały z tej konferencji nie zostały opublikowane, ale znajdują się na stronie: http://
www.mickfinch.com/links.htm (dostęp: 28.01.2017).
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która aż do początków roku 2000 stanie się nerwem licznych dyskursów poświę-
conych sztuce współczesnej. Otoczone nimbem religijności dyskursy te dotyczyły 
nie tylko obrazów fotograficznych lub wideo, które w swojej inscenizacji były 
uznawane na różnych poziomach za takie, które wytwarzają efekty związane 
z empatyczną relacją z innym i ze zgodą na uczucie współ-przynależności wspól-
notowej do ludzkości zuniwersalizowanej i znaturalizowanej (Beat Streuli, Gary 
Hill)35. Należały do nich także dyskursy związane z instalacjami relacyjnymi, które 
przedstawiały się same jako procedury odnoszące się do daru, podziału i wy-
miany, ale na zsekularyzowany sposób. Dlatego, gdy Nicolas Bourriaud twierdzi, 
cytując Serge’a Daneya, że „każda forma jest twarzą, która na mnie patrzy”, to 
troszczy się o to, by oddalić to odniesienie od filozofii Levinasa, a więc od jego 
znaczenia teologicznego i moralnego i by przyjąć je na swoje konto wyłącznie 
jako metaforę „gry w tenisa”, czyli tego, co tworzy warunki wymiany36. Pomimo 
to, efekt podprogowy twarzy zaczerpnięty z filozofii Levinasa utrzymuje się 
i pozwala założyć, że żaden z partnerów grających w tenisa, tak jak w dziele 
relacyjnym (artysta i widzowie), nie będzie zmierzał do uśmiercenia meczu lub 
Innego (u Bourriauda zawsze pisanego wielką literą). Wręcz przeciwnie. Jeśli 
estetyka relacyjna, w przeciwieństwie do estetyki bronionej przez Thierry’ego de 
Duve’a, nie ma na celu objawienia innego lub wspólnoty, powinna przynajmniej 
powiązać ze sobą jednostki i wytworzyć „efekty wspólnotowe” , by zaspokoić 
potrzebę „więzi społecznej”. Powiedzmy raz jeszcze, dyskurs taki jest typowy 
dla lat 90. I oscylować on będzie między porywami teologicznymi a lamentem 
związanym z „pęknięciem społecznym”.

Trzeba jednak zapytać o to, jaki to wszystko ma związek z „fenomenologicz-
nym tłem” minimalizmu, który Nicolas Bourriaud uznaje za konstytuujący plan, 
z którego wywodzą się wyznaczniki estetyki relacyjnej? Owo „tło”, jak wyjaśnia, 
doprowadziło artystów minimalistycznych do spekulacji na temat „obecności 
widza jako integralnej części dzieła”. Odnajdujemy tu pytanie o intersubiek-
tywność, z której teoretyk tworzy węzeł estetycznej stawki, za którą podążają 
artyści, których on przegrupowuje i łączy pod nazwą estetyki relacyjnej, ale 
odnajdujemy tu także pytanie o tworzenie sytuacji pozwalających funkcjonować 
mechanizmom intersubiektywnym. Są to na dodatek sytuacje, które w dużej 
mierze czerpią swój wygląd z materialnych i przestrzenno-czasowych warunków 
życia codziennego. Raz jeszcze, znajdujemy tu w pozytywny sposób rozumiane 
ponowne wykorzystanie (reprise) efektu ideologicznego niemożności odróż-
nienia przestrzeni przedstawienia i recepcji, które – według Michaela Frieda 
– prowokowały inscenizowanie przedmiotów minimalistycznych również ze 

35 Przez to objawienie, relacja byłaby zapewnieniem egzystencji jakiegoś kodu, który miałby nadejść, 
ale który zarazem już by tu był, jakiejś istniejącej rekonstrukcji wymagającej jednak zrekonstruowania 
(A. Lakel, T. Trémau, op. cit.). To właśnie to opisuje Jean-Charles Masséra odnośnie do projekcji diapozy-
tywnych obrazów Beata Streuli, które „proponują przedstawienie człowieka z ulicy (zwykłego człowieka). 
Jest to projekcja pewnego przyszłego sposobu bycia bez żadnej dodatkowej wiadomości”, J.-Ch. Massera, 
Beat Streuli, manieres d’etre, „Artpress” nr 197, 1994, s. 48). Zgoda na tę relację wytwarza się przez 
wystawienie pewnego rodzaju „wspólnoty twarzy”, gdzie „przedstawiony tłum obejmuje też rejestr 
wspólnoty, do której przynależy sam widz” – pisze Léa Gauther, odnosząc się do instalacji Garry’ego 
Hilla, Accordions (The Belsunce recordings, lipiec 2001). Por.: L. Gauther, Communaut’e de visages, 
„Mouvement”, nr 16, Paris 2002, s. 42-43.

36 N. Bourriaud, Formes de vie, Denoel, Paris 1999.
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względu na „nie-artystyczny” wygląd tych przedmiotów. W latach 60. określenie 
„nie-artystyczny” wiązało się z wytworami artystycznymi neodadaistów inspiro-
wanych Marcelem Duchampem, a więc ze wszystkim tym, co miało pociąg do 
ready made i jego oddźwięków w polach malarstwa, rzeźby, performance’u, 
environment, włączając w to minimalizm. W argumentacji Nicolasa Bourriauda 
minimalistyczna spekulacja związana z obecnością widza jako integralną częścią 
dzieła zostaje powiązana z Duchampowską ideą, zgodnie z którą to widzowie 
tworzą lub też uzupełniają dzieło, ale zgodnie z całkiem otwartym punktem 
widzenia, nieredukowalnym do pytania o percepcję, interpretację i poznanie, 
jak głosi sławne zdanie Duchampa. Dzieła relacyjne znalazłyby w istocie swój 
sens „w intersubiektywności, w emocjonalnej odpowiedzi, odpowiedzi behawio-
rystycznej i historycznej danej przez patrzącego w wyniku zaproponowanego 
mu doświadczenia”.

Chodzi tu o podjęcie wątku efektu ideologicznego opisywanego odnośnie 
do sytuacji stworzonej przez minimalistów, a mianowicie podmioty wzywane są 
do empatycznego zamieszkiwania dzieła w jego przedstawieniach zapośredni-
czonych przez wytworzone dyspozycje. Jednak tym razem panel przedstawień 
i doświadczeń może się okazać bogatszy, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i ja-
kość. W istocie, spotykamy tu rzeczywiście innych, innych widzów, z którymi 
można delektować się małżami przyrządzonymi po tajlandzku przez Rirkrita 
Tiravanija, zaimprowizować grę w piłkarzyki, korzystając z zawartości lodówki 
w instalacji autorstwa tego samego artysty i współzamieszkiwać czas w rekon-
strukcji jego apartamentu z Kolonii. Nie ma kenotafu, koniec z melancholią, 
dosyć niepokoju i oceanicznych przyjemności, czas zostaje z konieczności 
ponownie zaczarowany: to komunia z teraźniejszością, bądźmy szczęśliwi 
i cieszmy się z „naszej normalności w różnicy” (Pierre Restany też będzie w ten 
sposób głosił swojego rodzaju etykę relacyjną37) i żyjmy światem w całej jego 
autentycznej i zbawiennej codzienności. „Czas rzeczywisty” (Bourriaud przejmuje 
to pojęcie od minimalistów) nie jest już pustką, którą trzeba wypełnić, ale jest 
tym, co łączy dzieło, widza i przestrzeń wystawy znaturalizowane przez prosty 
cud oczywistości naturalnego przedmiotu, który zostaje wystawiony jako taki 
w jego czystej oczywistości. Taka jest interpretacja ready made dokonana przez 
Bourriauda w jego książce Formes de vie: „tworzyć to kadrować: czas przeżyty 
i czas kreacji nakładają się na siebie. W ten właśnie sposób, jeśli ready made 
znaczy wtargnięcie przedmiotu konsumpcji w pole muzeum, to sygnalizuje 
przede wszystkim przejście przestrzeni symbolicznej w rzeczywisty czas przed-
miotu, przypominając nam model kinematograficzny”. Dodaje też, że „figura 
filmowca dostarcza artystom modelu praktyk pozwalających na odniesienia 
do teraźniejszości (pratique du present), praktyk wystarczająco otwartych, by 
głęboko wpłynąć na ich metody produkcji” i konkluduje: „ready made to ma-
larstwo, które staje się jak kręcenie filmu”38.

37 Według Pierre’a Restanego artyści relacyjni „pracują na pojęciach zainspirowanych przez centralny 
koncept tolerancji – negocjacja, pokrewieństwo, koegzystencja z innym. Trzeba zobaczyć w tej ewolucji 
szczęśliwe zapowiedzi normalności w różnicy” (odpowiedź na kwestionariusz, 1997) w: L’art en question. 
30 reponses, du Linteau, Paris 1999, s. 21.

38 N. Bourriaud, Formes de vie, s. 37-38.
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To, co w tych rozważaniach godne uwagi, to właśnie to, co wykluczają lub 
raczej, czemu zaprzeczają – historia, ekonomia, technika, tak jak inne rzeczy, 
które można wymienić: przedstawienie, nie wyliczając tu redukcji kina do 
kadrowania i nagrywania czasu realnego. Jednak to wykluczenie i ta redukcja 
służą pewnemu ideologicznemu i jasnemu celowi, a mianowicie woli znatura-
lizowania przedstawienia, lub raczej służą przekonaniu podmiotu o absolutnej 
naturalności przedstawień i  ich rozchwianych działań, jeśli znajdują się one 
ujęte przez i w dyspozycjach wyznaczonych przez estetykę relacyjną. Pozostając 
wyłącznie w kadrze dyspozycji wyznaczonych przez Tirabaniję, który, pośród 
artystów zebranych przez Bourriauda, tworzy działania najlepiej korespondujące 
z tym, co Bourriaud definiuje jako praktyki i stawkę estetyczną, można uznać, 
że procedury partycypacyjne, ludyczne lub towarzyskie ujęte w dzieło, były 
tak naturalne, tak bliskie okolicznościom związanym z życiem codziennym, że 
wytwarzały uczucie współ-przynależności i nieskończonej lub niedefiniowalnej 
współ-obecności dzieła w świecie, którego efekt oddziałuje na widzów: oni 
także żyją tym uczuciem nieskończonej i niedefiniowalnej współ-obecności wo-
bec przedmiotów, innych i świata. Czy to uczucie może się narodzić wyłącznie 
w wyniku rozpoznania tego, co ma być nam wszystkim wspólne? – pytaliśmy 
wraz z Amarem Lakelem i Cédriciem Loire po lekturze książek Bourriauda39. 
W książce Formes de vie Bourriaud uznaje za swoje ideologiczne przekonanie 
Pierre’a Restany’ego, ogłoszone w jednym z jego manifestów związanych 
z Nowym Realizmem (1960); przekonanie, zgodnie z którym wprowadzając 
w przestrzenie muzealne ready mades, „nowi realiści uznawali Świat za Obraz, 
za fundamentalne Wielkie Dzieło, którego obdarzone uniwersalnym znaczeniem 
fragmenty sobie przywłaszczyli”40. Przywoływaliby w ten właśnie sposób „całą 
rzeczywistość społeczną, wspólne dobro wynikające z działania wszystkich lu-
dzi, wielką republikę złożoną z elementów społecznej wymiany, jaka się między 
nami dokonuje, naszego handlu społecznego”41.

Nicolas Bourriaud nie ośmiela się jednakże pójść aż tak daleko, „ścinając” 
drugą część wypowiedzi i usuwając w swoim cytacie implikujące pompatyczność 
wielkie litery, które ja przywróciłem, nawet jeśli Bourriaud chroni przed tą liryczną 
i charakterystyczną ideologią „the Glorious Thirty” ideę naturalizacji sposobów 
przywłaszczenia i konsumpcji towarów przez podmioty-konsumentów-widzów42. 
Z tego punktu widzenia jedynym celem urządzeń (dispositifs) relacyjnych było 
wyłącznie wystawianie bądź objawianie podmiotom wspólnego im wszystkim 

39 A. Lakel, T. Trémau, op. cit., oraz C. Loire, T. Trémeau, Les mauvais autres. Les renversement 
positifs de Dada, „Art 21”, nr 5, Paris, grudzień 2005-styczeń 2006.

40 N. Bourriaud, Formes de vie, autor cytuje Restany’ego, ale usuwa wielkie litery, które ja zacho-
wuję. Ten fragment manifestu Nowych Realistów zredagowany przez Paula Restany’ego i opublikowany 
w katalogu wystawy w Galerii Appolinaire, Milan, 16 kwiecień 1960. Powtórzony został w Les Nouveaux 
Réalistes, katalogu wystawy, Musée d’art. Moderne de la Ville de Paris, 1986, s. 265.

41 Ibidem.
42 Przypomnijmy, że ekspansjonistyczna ideologia „The Glorieus Thirty” wzięła wiele uniwersalnych 

idei z komunikacji ukształtowanej przez badanie marketingowe i socjologiczne odpowiedzi konsumentów 
produktów i badanie feedbacku cybernetycznego (których modele żywiły nie tylko sztukę kinetyczną, 
której powrót możemy dziś obserwować, lecz także laboratoria badawcze wielkich firm, które szukały 
modeli pozwalających wyprodukować przedmioty odpowiadające na naturalne mechanizmy potencjal-
nych klientów).
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Wielkiego Tekstu, który łączyłby ich ze sobą po to, by upewnił ich we wspólnoto-
wej egzystencji, posługując się w ten sposób pewnymi teorematami głoszonymi 
w polu Technologii Informacji i Komunikacji, których zwiastuny datowane są na 
epokę „The Glorieus Thirty” i których wpływ nadal daje się odczuć. Jeden z tych 
teorematów został przełożony przez Luciena Sfeza, przyjmując nazwę „tautologii 
Frenkensteina”, co znaczy „potwornej”: relacja, która angażuje i tym samym, którą 
rozpoznaje podmiot, relacja z tym, co się do niego kieruje, byłaby objawieniem, 
rękojmią istnienia pewnego kodu lub tekstu, który ma nadejść i który już tu jest; 
jest to relacja tego, co jest pre-konstruowane i tego, co jest re-konstruowane43.

Wraz z Amarem Lakelem rozpoznaliśmy tutaj możliwość wpływu transcen-
dentalnej pragmatyki języka na konstytucję teorii relacyjnej lub przynajmniej 
możliwość uzgodnienia teorii relacyjnej z tym, co implikują teorie rozwijane 
głównie przez Karla-Otto Apela, Jurgena Habermasa i Richarda Rorty’ego. Teorie 
transcendentalnego pragmatyzmu postulują w istocie istnienie jakiegoś wspólne-
go „wielkiego tekstu”, którego objawienie okazywałoby się etyczną stawką trze-
ciego paradygmatu filozoficznego, jeśli chcemy posłużyć się terminologią Apela. 
Ten trzeci paradygmat (paradygmat związany z transcendentalną pragmatyką 
języka) następowałby po pierwszym, ontologicznym i platońsko-arystotelesow-
skim, z czego wychodziłoby, że wyrażenie „byt nie jest” lub „nie-byt jest” jest 
fałszywe (wyrażenie „byt jest” i „nie-byt nie jest” jest prawdziwe) i po drugim 
(paradygmatem Kartezjusza, Kanta i Husserla), „który uznaje refleksję w świa-
domości i podmiot transcendentalny, definiując prawdę jako oczywistość”44. 
„W tym trzecim paradygmacie – pisze Apel – najważniejsza kwestia nie dotyczy 
warunków poznania, którą ukazuje szczególnie fenomenologia, ale warunków 
możliwości rozumnego (sensé) dyskursu lub rozumnej argumentacji”. Postuluje 
się tu w istocie „teorię prawdy typu konsensualnego, która zakłada wspólną 
interpretację świata (podkreślenie T.T.)45. Chodzi więc o „działanie ruchu odtwo-
rzonego powrotu do pragmatyczno-transcendentalnych warunków możliwości 
logiki, a więc także nauki w a priori wspólnoty komunikacyjnej”46. Postrzegana 
pod takim kątem fenomenologia konstytuowałaby tylko pewien etap restytucji 
warunków poznania i rozpoznawania oczywistości, które by z niej wypływały. 
Rozciągnięty na sztukę, uwzględniającą „tło fenomenologiczne” minimalizmu, 
ten punkt widzenia mieszałby praktyki relacyjne, które byłyby kontynuacją 
Nowego Realizmu, z objawieniem jakiegoś pre-egzytującego tekstu, z czymś 
pre-konstruowanym, co trzeba by było jednak z-rekonstruować. To wiązałoby się 
z wieloma metodami i technikami. Pierwsza, ale nie jedyna, bo nie chodziłoby 
o nic innego, jak rozpoznanie Prawa związanego z faktem jednoznaczności 
konstytutywnej dla sensu słów, przedmiotów i sytuacji skierowanych do kogoś 
lub przeżytych. Jeśli podmiot wątpi lub okazuje się sceptyczny, to jest on „złym 
innym”, który sam wyklucza się ze sfery tego, co ludzkie; „byt ludzki może się 

43 L. Sfez, Critique de la communication, Seuil, Paris 1992.
44 Barbara Cassin podsumowuje w ten sposób stanowisko Apela w książce Aristote et logos. Contes 

de la phenomenologie ordinaire, PUF, Paris 1997, s. 16.
45 K.-O. Apel, Rekonstruktion der Vernunft durch Transformation der Transcendentalphilosophie, 

„Concordia”, nr 10, 1986, s. 3.
46 Idem, L’Ethique à l’age de la science. L’a priori de la communauté communicationelle et les fon-

daments de l’ethique, PUL, Lille 1987, s. 96.
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uwolnić od tej instytucji”, tylko uczestnicząc w grze języka transcendentalnego, 
„meta-instytucji wszystkich możliwych ludzkich instytucji”, a więc może się 
uwolnić, tylko płacąc za to utratą tożsamości jako rozumny wykonawca czynno-
ści, „tylko płacąc za to samobójstwem, przez egzystencjalną rozpacz lub tracąc 
samego siebie, co powodowałoby patologiczny proces autystycznej paranoi”47.

W jasny sposób odnajdujemy tutaj przekształcenie definicji etycznego kon-
ceptu, który definiował Jacques Rancière, w szczególności odnosząc się do teorii 
etycznych, określanych przez niego mianem hard – tworzonych przez Thierrego 
de Duve’a i wersji soft – tworzonych przez Nicolasa Bourriaud: etyka nie byłaby 
już „sądem moralnym odniesionym do operacji sztuki lub działań politycznych”, 
ale „rozpadem formy w działaniu (fait), utożsamieniem wszelkiej formy dyskursu 
i praktyki widzianych nierozdzielnie z tego samego punktu”48 (nieodróżnialność 
faktu (fait) od prawa, bycia od konieczności bycia). Przeformułowana w ten sposób 
etyka mogłaby stać się w polu estetycznym i na przykładzie polityki, kryterium 
wykluczania „złych innych” – jako motyw moralny i anormalne prowadzenie się 
wobec prawa i wobec doxa (wspólny dyskurs) – to znaczy dzieł, artystów i widzów, 
którzy są oporni wobec rozpoznawania absolutnego autorytetu faktu i wobec 
partycypacji w grze językowej i w świecie prezentowanych tu jako wspólne. Ten 
aspekt nazwany hard zostaje utożsamiony z pozycjami zajmowanymi przez Ther-
ry’ego de Duve’a, który w katalogu wystawy Voici jest w stanie napisać: „Kochaj 
bliźniego swego jak siebie samego. Trzeba by być szalonym lub zdeprawowanym, 
by powiedzieć, że ta wartość nie jest jedyna”. Jednak istnieje także aspekt soft 
pragmatyki transcendentalnej „wspólnego tekstu”. Wcielają go Jurgen Habermas 
i Richard Rorty. Pierwszy z nich sugeruje użycie technik dialogu, negocjacji, suge-
ruje rozumne poszukiwania kompromisu, byle tylko interlokutorzy przystali na 
minimum przedwstępnego konsensusu, który filozof utożsamia z rozpoznaniem 
reguł, akceptując porządek dyskursu bez zastrzeżeń; zgadzamy się na reguły, 
ponieważ po to, by prowadzić dialog, a nawet sprzeciwić się lub krytykować to, 
co zostało do nas zaadresowane, należy zwrócić się ku logosowi postulowane-
mu jako wspólny, by podtrzymać jego dyskurs. Należy przede wszystkim przejąć 
zachowania „autentyczności związanej z codziennością” i „wobec swojej własnej 
kultury nie przyjmować postawy etnologa, który, zaskoczony, uczestniczy w filo-
zoficznej argumentacji jak gdyby chodziło tam o niezrozumiały rytuał właściwy 
dla jakiegoś szczególnego plemienia” (typ spojrzenia, które Habermas utożsamia 
z Nietzschem i Foucaultem)49.

Estetyka relacyjna stosuje techniki porównywalne do technik propono-
wanych przez Habermasa, ich efekty też okazują się zresztą porównywalne: 
integracja lub wykluczenie. To ta konkluzja skłoniła pewnego czytelnika „Art-
-press” do wyjścia z wystawy L’Hiver de l’amour, z wystawy, która miała miejsce 
w L’ARC-Musée d’art moderne de la ville de Paris w 1994 roku. Zebrani w niej 
artyści również powinni zostać powiązani ze sobą i określeni mianem tworzą-
cych estetykę relacyjną. Wspomniany przed chwilą zwiedzający w niczym nie 
uczestniczył, nie chcąc ulec domyślnemu rozdziałowi propozycji i dosłownych 

47 Idem, La question d’une fondation ultime de la raison, „Critique” 1981, s. 926.
48 J. Rancière, Malaise dans l’esthetique, s. 146.
49 J. Habermas, Morale et communication, Cerf, Paris 1987, s. 121.
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sytuacji zaproponowanych przez Jeana-Luca Vilmoutha (wybrać pasującą do 
nas zwierzęcą maskę, a więc przywdziać tożsamość bliską tożsamości osobo-
wości występujących w umoralniających bajkach opowiadających o ludzkich 
zachowaniach), Valérie Pigato (wejść do namiotów, nazwanych Buddha Homes, 
w których można się odizolować i oddać medytacji), Rirkrit Tiravanija (rozłożyć 
się na materacach), Andrea Zittel (użyć pledów zgodnie z przeznaczonym im 
sposobem zastosowania), Wolfgang Tilmans (tańczyć do muzycznego programu 
techno) i Dominique Gonzalez-Foerster (przynieść ze sobą osobiste fotografie 
i dokumenty, by uczestniczyć w biograficznym seansie wraz z artystą). Jak 
wskazuje wspomniany zwiedzający, rozdrażniony własnym uczuciem odmowy 
uczestnictwa jako przebudzenia „niepowstrzymanego indywidualizmu, tu 
skrępowanego, a przede wszystkim reakcyjnego”, odmowy zrodzonej z kon-
sternacji wobec „dosłownej głupoty pracy Vilmoutha” lub „ze zlekceważenia 
niewłaściwego zastosowania, jakie mogłoby stać się udziałem (jego) osobistych 
fotografii i dokumentów”50, wszystkie te wystawione urządzenia (dispositifs) 
okazywały się zbyt dosłowne. Nie był możliwy żaden nadmiar związany z ich 
rozumieniem czy z ich zastosowaniem, ponieważ triumfowały wspólne miejsca 
i sensy. Dla zwiedzających trudne okazywało się w istocie niezrozumienie tego, 
czego od nich oczekiwano w każdym z tych urządzeń: oczekiwano uczestnictwa 
oraz udziału uczuciowego i afektywnego, czasami rozrywkowego lub medyta-
cyjnego, oczekiwano współtworzenia tych urządzeń reprezentujących sytuację, 
„rzeczywistość” postulowaną jako wspólna; „rzeczywistość” ta odnosi się do 
„tego, co wydarza się tu i teraz”51, to znaczy do naturalizacji i zmiany faktów 
w fenomeny, zmiany faktów politycznych, ekonomicznych, historycznych, 
ekologicznych, technologicznych i innych.

Opisywany przez nas zwiedzający L’Hiver de l’amour wyciągnął z tego wniosek, 
że efektem ideologicznym tej wystawy był triumf wspólnego miejsca, którego 
funkcję definiował następująco: jego funkcją jest „zgromadzić jednostki po 
pierwsze, utrzymując minimalne wzajemne porozumienie tam, gdzie wła-
ściwie widzowie nie mają nic do powiedzenia, a ich wypowiedzi stają się dla 
nich samych problemem, po drugie, utrzymując ich w wierze, że są w takcie 
mówienia o czymś, po trzecie, w przesądzie, zgodnie z którym to coś okazuje 
się niezależne od języka”. Jesteśmy tu blisko tego, co wiąże się z pozycjami 
zajmowanymi przez Richarda Rorty’ego, według którego, by być człowiekiem, 
wystarczyłoby „wkroczyć w grę transcendentalnego języka, mówić, aby mó-
wić, przeżyć”52. Nasz zwiedzający wydedukował z tego, że „sukces wystawy 
L’Hiver de l’amour był […] zwycięstwem miejsca wspólnego, był więc potrójnym 
zwycięstwem publiczności, języka i rzeczywistości […], ponieważ przedkładał 
publiczności miejsca wspólne, których ona potrzebuje”53. Ukazanie tych dwóch 
elementów jest ważne, wskazują one bowiem dwa efekty, z których Bourriaud, 
jak się wydaje, wyciąga etyczne konsekwencje w swojej książce Estetyka rela-
cyjna. Z jednej strony, chodziłoby o uspokojenie człowieka wyalienowanego 

50 P. Eon, Contribution à l’Hiver de l’amour sans participation, „Artpress” nr 193, 1993, s. VI.
51 W katalogu L’Hiver de l’amour bis, Musée d’art moderne de la ville de Paris, 1994, s. 28.
52 B. Cassin, op. cit.
53 P. Eon, op. cit.
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przez fenomeny, które go dosięgają i do których nie potrafi się dostosować; 
nie wiedząc jak to zrobić, nie umiejąc się od nich uwolnić i nie wiedząc, w jaki 
sposób przeciwstawić im działania polityczne. Jest to następstwo (contre‑coup) 
i zarazem przeciwwaga (contre‑champ) dla teorii wspólnoty komunikacyjnej: 
człowiek zostaje wyalienowany z tego, co rozpoznaje jako wspólny tekst. I od 
tej chwili ten wspólny tekst zostaje przeżyty jako następstwo lub akumulacja 
przytłaczających fenomenów. Jak ujmuje to Bourriaud na początku swojej książki, 
podmiot współczesny jest ofiarą podzielenia czasu i przestrzeni, nieustannie 
kierując się ku autostradom, które utożsamia z wiązkami komunikacji, i przy-
znaje się mu już tylko kilka chwil wytchnienia na odpoczynek i na jego rozrywki. 
Przeżyte jako fenomen, a nie jako fakty, akty lub sumy operacji politycznych, to, 
co przydarza się podmiotowi, alienuje go i może on znaleźć odpowiedź tylko 
w zagięciu (repli) ujawniającym wnętrze (odwołaniu do zapośredniczenia, do 
biograficznej introspekcji) i w życiu codziennym, a mianowicie w bricolagu 
sytuacji i form życia ujętych jako fałdki (mini‑poches) iluzorycznego oporu. Tej 
przygnębiającej konstatacji, którą czyni jeszcze silniejszą teza o pogodzeniu się 
z przetrwaniem, jaką można było związać z L’Hiver de l’amour, Bourriaud, pięć 
lat później, przeciwstawia konieczność odtworzenia więzi, stworzenia intersu-
biektywnych sytuacji, które nie byłyby już alienujące i wytworzone zostałyby 
przez tę sama grupę artystów i kilku innych, których do tej grupy dodaje. Wynika 
z tego nacisk kładziony na urządzenia (dispositifs) jeszcze bardziej powiązane 
z towarzyskością, partycypacją, zabawą i festynowością, zachowujące miejsce 
dla tych, którzy ujawniają „pozostałości najbardziej nieuchwytnych emocji” 
(Felix Gonzales-Torres, Dominique Gonzales-Foerster).

Od tej chwili zapewnienie efektu współ-obecności podmiotów i przedmiotów 
oraz podmiotów wobec siebie, podwojone efektem absolutnej dyspozycyjności 
zaoferowanych przedmiotów i sytuacji w nieskończonym i niedefiniowalnym 
trwaniu doświadczenia, wiąże się z nadaniem pozytywnego charakteru termi-
nowi „reliance” (zaufanie), który to koncept zapożycza Bourriaud od Michela 
Maffesoliego. Takie byłoby właśnie dziedzictwo teoretyczne Felixa Gonzale-
sa-Torresa, którego Bourriaud opisuje w rozdziale zatytułowanym „Współo-
becność i dyspozycyjność”. Poza faktem, że tezy Bourriauda nie są tak jedno-
znaczne, jak sam by tego chciał – na przykład dzieła Liama Gallicka wywodzą 
się z postminimalistycznej tradycji krytycznej dekonstrukcji i problematyzacji 
instancji oraz konwencji przedstawiania, a także, w tym wypadku, z aparatów 
ideologicznych konstytucji podmiotu (włącznie z modelami transcendentalnej 
pragmatyki języka) – to wymiar społeczny omawianych przez niego prac jest po 
części sprzeczny z jego propozycjami, dotyczącymi idei „efektu wspólnotowe-
go”, który wytwarzałyby dzieła na tej wystawie. W istocie, jeśli twierdzi on, że 
„aura” przemieściła się teraz z „zaświatów”, do których dzieło odsyłało w stronę 
„mikro-wspólnoty” widzów połączonych ze sobą i skonfrontowanych z nią lub 
w niej się znajdujących, aura ta okazuje się ograniczona do kilku wybrańców 
rozpoznających się w portrecie idealnego widza54. Powinien on, jak ujmuje to 

54 Por. moje rozważania, które zaproponowałem wraz z Ericiem Dem, na temat idealnego widza 
Nicolasa Baurriauda w artykule L’art allégé des oeuvres. L’oeuvre d’art, son spectateur, on aura et ses 
experts, „L’Art Meme”, nr 25, Bruxelles 2004.
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Bourriaud, w odniesieniu do każdego dzieła i w imię „wizji po prostu ludzkiej” 
i „demokratycznej” zadać sobie przede wszystkim pytanie: „czy dzieło daje mi 
możliwość istnienia w konfrontacji ze sobą, czy też przeciwnie, neguje mnie 
jako podmiot, nie pozwalając mi rozważać Innego w jego strukturze? Czy cza-
soprzestrzeń zasugerowana przez to dzieło sztuki lub przez nie opisana wraz 
z prawami, które nią rządzą, odpowiadają moim aspiracjom w realnym życiu? 
Czy artysta krytykuje (sic!) to, co ja uznaję za godne krytyki (re-sic!)? Czy mógł-
bym żyć w czasoprzestrzeni, która odpowiada temu dziełu w rzeczywistości?”.

Oto właśnie nasz podmiot-widz w aureoli i pisany wielką literą, ale zadowa-
lający się, ostatecznie mało wdzięcznym portretem samego siebie, na którym 
przedstawiony zostaje jako jednostka zdominowana przez mechanizmy iden-
tyfikacji projekcyjnej i pragnący znaleźć w dziełach sztuki miejsca wspólne, 
których potrzebuje (to druga konsekwencja, jaką Bourriaud zdaje się wyciągać 
z wystawy L’Hiver de l’amour). Jest prawdą, że Bourriaud na pierwszych stronach 
uprzejmie prezentuje przeciętnego obywatela jako „laboratoryjnego szczura 
skazanego na przebywanie tej samej drogi w swojej klatce, w której znajdują 
się kawałki sera”, otumanionego przez niebywałą ewolucję technologii. Jak to 
ujął Daniel Dezeuze w swojej Notatce z lektury Estetyki relacyjnej55, efektem, 
który uzyskujemy jest to, że Bourriaud zaleca widzowi jakąś relacyjna terapię, by 
go ściągnąć z tej złej ścieżki. Jednak ta relacyjna terapia, słusznie wyśmiewana 
przez Dezeuze’a, prowadzi, jak w L’Hiver de l’amour do uczucia zamknięcia, 
podczas gdy jej celem jest a priori wyzwolenie podmiotu z tego, co go wyalie-
nowuje. W istocie, uczestnictwo w tych urządzeniach ma prowadzić do zgody 
na konieczność kierowania się do kogoś, na rozpoznawanie wystawionych 
miejsc wspólnych oraz do zgody na przyzwolenie na ideologiczną treść sytuacji. 
Jeśli dojdzie do odmowy, to dojdzie do wykluczenia samego siebie z ukonsty-
tuowanej wspólnoty.

Pojawia się tu kwestia dotycząca ideologicznego szantażu, związanego z wy-
muszaniem współudziału, tak jak odczuwał to Michael Fried w inscenizacjach 
przedmiotów minimalistycznych. Ale jaką drogę przeszły interpretacje teolo-
giczne i naturalizujące minimalizmu! Do nich właśnie zmierzają interpretacje 
de Duve’a i Bourriauda, jeśli bowiem chodzi o wystawę Voici, większa część 
dzieł została zinstrumentalizowana i zredukowana do celów ideologicznych 
postawionych przez kuratora, natomiast w wypadku estetyki relacyjnej, dzieła 
połączone ze sobą i umieszczone pod jednakową etykietą są wszystkie dalekie 
od wywoływania efektów ideologicznych opisanych przez ich teoretyka. Mimo 
zamieszania i sprzeczności, które niesie ze sobą dyskurs Bourriauda (w przeci-
wieństwie do dyskursu de Duve’a, który został klarownie wypowiedziany), nie 
przeszkadza to temu, by Bourriaud wzruszył wielu czytelników swoją zdolnością 
kompilatorską. Wydaje się, że chce on sprawić przyjemność maksymalnej licz-
bie osób i z tego też powodu przywołuje pewną liczbę mitów – rozumianych 
w sensie, jaki nadał mitowi Roland Barthes – które mogą powodować, że zga-
dzamy się, uznajemy lub też że zostajemy porwani jeszcze w jakiś inny sposób.

55 D. Dezeuze, Nicolas Baurriaud. Esthetique relationnelle (note de lecture), „Fusée”, nr 4, 2000, 
s. 122-123.
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O kilku efektach ideologicznych. Mit fenomenologii w sztuce

Pośród tych mitów znajdziemy też mit fenomenologii – nie chodzi bowiem 
o samą fenomenologię jako taką. To znaczy jest to fenomenologia, jaką przedsta-
wiają autorzy, nie czytając jej dzieł lub nie studiując jej ponad miarę, ale tworząc 
wspólne dyskursy na temat sztuki jako instytucji (która włącza w siebie równie 
dobrze artystów, jak i krytyków, historyków sztuki, amatorów, konserwatorów, 
galerzystów etc.). Pojawia się ona jako pewne tło, mityczne i wyśnione przez 
sztukę, która chce odnowienia współobecności podmiotów i przedmiotów oraz 
podmiotów wobec siebie w świecie bez napięcia, bez historii, bez walki ani 
klasy. Rozumiemy teraz powiązania tego mitu, który przepełnia książkę Bour-
riauda, z mitem wytworzonym przez McLuhana, mitu globalnej wioski, którym 
jest on przesiąknięty. Mit fenomenologii w sztuce może być więc rozważany, 
poza nadzieją na odzyskanie utraconej i zniszczonej czystości sztuki, świata, 
podmiotu i wszystkiego, czego tylko zechcemy, jako jeden z dominujących 
aspektów powrotów i widocznego ostatnimi czasy rozwoju myśli magicznej 
w sztuce56. Mit ten pozostaje w związku z innymi mitami – komunikacyjnym, 
technologicznym, terapeutycznym, kognitywnym, buddystycznym, synestetycz-
nym, liberalnym… Metajęzyk ideologii trwa, by zemleć mity, zaciemniając ich 
historyczność i problematyczną złożoność. W sztuce, nie bardziej lub mniej niż 
gdzie indziej. Jednak ten wątek wymagałby odrębnego rozwinięcia, na które 
nie ma tutaj miejsca. W każdym razie, mam nadzieje, że wskazałem tropy, które 
pozwolą skonstatować, że na planie estetycznym i ideologicznym nieustannie 
działa mit fenomenologii w sztuce.

Z języka francuskiego przełożyła Monika Murawska

On Certain Ideological Effects: The Phenomenological Myth in Art

Phenomenology appears as a background that is mythical and dreamt of by that art 
which wants to renew the co-presence of subjects and objects and of the subjects to-
wards themselves in a world without history or political contexts. This way of thinking 
influenced minimalist art, leading to the attribution of excessive weight to ethical and 
theological threads. These threads can be found most fully in the theory of relational 
aesthetics of Nicolas Bourriaud and in the exhibition titled Voici prepared by Thierry de 
Duve. The myth of phenomenology can be considered one of the dominant aspects of 
the recent development of magical thought in art.
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56 S. Pluot, Mind control(ed). Fanasmes téléparhiques et surconnexions technologiques: entre critique 
et célébrationdes stratégies d’emprise (premiers argumets) w  „Troble” nr 6, 3e trimestre 2006, s. 66-96.


