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OD KONTEMPLACYJNEGO 
DO PARTYCYPACYJNEGO MODELU KULTURY ARTYSTYCZNEJ

W artykule stwierdzono, że praktyka artystyczna przez całe wieki wyprzedzała teorię, 
a dopiero z rozwojem tej ostatniej uświadomiono sobie, że percepcja dzieł sztuki 
może się różnić od poznawania świata realnego. Według R. Ingardena każde dzieło 
domaga się pewnej aktywności ze strony odbiorcy, aby mogło byc właściwie odczytane, 
lymczasem, pojawiają się dzieła nie do końca zrealizowane, które zakładają prawdziwe 
współuczestnictwo odbiorców w ich kreowaniu.
Zarysowano pogląd U. Eco na dzieło otwarte. Następnie podano przykłady dzieł za
mkniętych, powstałych w dwudziestym wieku: a) takich, które próbują przedstawiać coś, 
co w zasadzie nie podlega wizualizacji; b) takich, które dopuszczają różne interpretacje. 
Z kolei podano przykłady dzieł otwartych, które dla swego zaistnienia domagają się 
czynnego zachowania się odbiorcy (a czasem żywiołów). Artykuł kończy się uwagą, że 
partycypacja bynajmniej nie oznacza rezygnacji z kontemplacji dzieł.

Wiadomo, że od najdawniejszych czasów praktyka artystyczna wyprze
dzała teorię. Budowano, rzeźbiono, malowano, aby siebie i innych 
uradować swymi wytworami albo też zaspokoić określone potrzeby 
kultowe. Uważano przy tym, że każdy wytwór powinien być wykonany 
ze znawstwem i realizować piękno, cokolwiek wyraz ten mógł ozna
czać. Nawet kilka kresek umiejętnie narysowanych na ścianie groty 
powinno było umożliwić patrzącemu rozpoznanie przedstawionego 
zwierzęcia, a posąg bóstwa już w czasach historycznych powinien był 
odpowiadać powszechnym wyobrażeniom, co do jego charakteru. Stąd 
dokładność i pewna idealizacja w odtwarzaniu kształtów ciała, szat, 
różnych rekwizytów itp. Ze strony widzów nie oczekiwano żadnej 
aktywności poza zwyczajnym patrzeniem czy innego rodzaju doświad
czeniem zmysłowym. Dzieło jest po to, żeby je oglądać i podziwiać, 
a o to — myślano — jest tak łatwo, skoro artysta wyrzeźbił czy 
namalował wszystko jak najdokładniej. I tak się sprawy miały przez 
wieki.

Stopniowo człowiek zaczął się jednak zastanawiać nad swymi wy
tworami i badać od strony teoretycznej zarówno same dzieła, jak 
i procesy twórcze oraz odbiorcze. Okazało się wówczas, że dzieła — 
od strony ontycznej — znacznie się jednak różnią od przedmiotów
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realnych, a co za tym idzie, także ich poznawanie ma odmienny cha
rakter od poznawania świata realnego. Milowy krok w tym zakresie 
zrobił Roman Ingarden dowodząc, że dzieła sztuki w przeważającej 
mierze mają charakter schematyczny, domagający się w percepcji 
uzupełnień ze strony odbiorcy, aby ich kontemplacja była w ogóle 
możliwa. Odczytanie dzieła to jakby aktywne podchwycenie go z rąk 
twórcy jako stworzonego przezeń i ucieleśnionego w jakimś materiale 
przedmiotu intencjonalnego.

Dzieło w formie odczytanej to przedmiot estetyczny. Wszelako 
schematyczne dzieło sztuki dopuszcza tworzenie wielu przedmio
tów estetycznych różniących się (w zakreślonych granicach) pomiędzy 
sobą. Stąd — w oparciu o mnogość takich przedmiotów i przy korzy
staniu z całej otoczki kulturowej danego czasu — możliwość wciąż 
nowych interpretacji jednego i tego samego dzieła.

To wszystko dzieje się jeszcze przy założeniu, że autor swoje dzieło 
wykończył i przedkłada je publiczności jako gotowy wytwór. Już takie 
dzieło można nazwać pod wieloma względami otwartym. Jednak może 
się też zdarzyć, że autor świadomie tak swoje dzieło zbuduje, że 
pozostawi je do wykończenia odbiorcom. Będzie to szczególny rodzaj 
otwarcia, zakładający współuczestnictwo odbiorcy w samym kreowaniu 
dzieła.

Umberto Eco napisał rozprawę pod tytułem Dzieło otwarte. Thk 
sformułowany tytuł sugerowałby, że chodzi właśnie o takie dzieło, 
które nie może się w ogóle zrealizować bez współuczestnictwa od
biorcy. Tymczasem autorowi chodzi o różne stopnie otwarcia, a więc 
właściwie każde dzieło można nazwać otwartym. Ograniczyłabym ter
min „dzieło otwarte” tylko do dzieł świadomie przez autorów zo
stawionych w stanie niedokończenia. W każdym takim przypadku 
dzieło jest otwarte nie tylko na wypełnienie miejsc niedookreślenia, 
wypełnienie, które często dokonuje się odruchowo i nie zmienia głów
nego zrębu dzieła, oraz na następujące potem różne interpretacje, ale 
domaga się uzupełnień warunkujących samo jego zaistnienie w prze
widzianym przez artystę kształcie. Rozległość owej części dodanej jest 
przewidziana przez artystę. Ów zakres nie może zostać przekroczony 
bez przekreślenia tożsamości dzieła. Natomiast od strony jakościo
wego wypełnienia tego, co wnosi odbiorca, ten ostatni ma więcej 
swobody. Pytanie: co wyjdzie? może być pasjonujące zarówno dla 
twórców, jak i dla odbiorców.

Pozostałe przypadki „otwarcia”, wynikające ze schematyczności 
dzieł, wieloznaczności słów (w dziełach literackich) i niektórych innych 
przyczyn, nazwałabym podatnością dzieł na wielorakość przedmiotów 
estetycznych oraz wielość interpretacji (która nie omija też dzieł
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otwartych w przyjętym sensie). Wymieniona podatność może mieć 
różne stopnie.

Każdemu dziełu, zarówno zamkniętemu, jak i otwartemu, nadać 
można jakieś znaczenie symboliczne. Decydują o tym twórcy dzieła, 
ewentualnie korzystając z powszechnych w danym okresie historycz
nym przekonań. Budowniczowie kościoła Hagia Sophia nie mieli 
wątpliwości, że wielka kopuła będzie postrzegana jako symbolizująca 
niebo, a cała świątynia — jako mikrokosmos, symbol ziemi i nieba. 
Wiejski budowniczy na wszelki wypadek pomaluje sklepienie kościółka 
na niebiesko i rozmieści na tym tle złote gwiazdy.

Jak daleko iść może interpretacja dzieła zdawałoby się całkiem 
jednoznacznego, niech nas o tym przekona to, co krytyk sztuki na
pisał o obrazie „Święta Rodzina” Michała Anioła, znajdującym się 
w Galerii Uffizi we Rorencji. Opisując wzajemne relacje trzech po
staci: Jezusa, Marii i Józefa, wpisanych w koło, autor dopatruje się 
w przedstawionej grupie unaocznienia neoplatońskiej teorii emanacji, 
przy czym wykreślona, przez istotne w obrazie linie, figura, podobna 
do cyfry 8, miałaby sugerować powtarzające się cykle opadania i po
wrotu wszystkiego do Absolutu1.

1. Poglądy Umberta Eco
Według Umberta Eco, dzieło sztuki — będąc zupełną i zamkniętą 
formą, stanowiącą zrównoważoną organiczną całość — jest zarazem 
strukturą otwartą z uwagi na to, że dopuszcza niezliczoną liczbę róż
nych interpretacji. Są jednak dzieła otwarte w bardziej dosłownym 
sensie, gdyż są po prostu niedokończone, a ich dokończenie pozosta
wia się wykonawcom lub odbiorcom. Eco wymienia tu dzieła takich 
autorów jak Berio i Stockhausen.

Możliwości oferowane przez dzieło otwarte mieszczą się w okre
ślonym polu relacji, zamierzonym przez artystę. Artysta nie wie, w jaki 
konkretnie sposób jego dzieło zostanie dopełnione przez wykonawcę 
czy interpretatora, ale świadom jest tego, że w każdym razie bę
dzie to jego własne dzieło. Tb autor przewiduje szereg możliwości 
w określony sposób zorganizowanych, zorientowanych i posiadających 
specyfikacje do właściwego rozwinięcia.

Zdając sobie sprawę z różnych perspektyw, z jakich się dzieło 
ogląda, artyści dokładali starań, by zapewnić dziełu oglądalność z jed
nego określonego miejsca, jako jedynie słusznego; drogą różnych wi

1 T. Boruta „Neoplatońska «Święta Rodzina*” Tygodnik Powszechny 1(3.01.1999).
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zualnych pomysłów usiłowali wyznaczać najwłaściwszą perspektywę. 
Nie mogło się to udać wobec wszelkiego rodzaju dzieł. Eco powo
łuje się tu na sztukę baroku. W przeciwieństwie do sztuki renesansu, 
barok operuje formami dynamicznymi: grą form wypełnionych i pu
stych oraz światła i ciemności. Kształty zaokrąglone sugerują ciągłą 
transformację, zachęcającą widza do rezygnacji z frontalnego punktu 
widzenia i do ustawicznej zmiany położenia względem oglądanego 
dzieła. Od strony percepcji wiąże się to z przesunięciem uwagi z wła
sności dotykowych na wzrokowe i z istoty przedmiotu na jego wygląd.

Można mówić o otwarciu pierwszego i drugiego stopnia. „Otwarcie 
pierwszego stopnia” to aktywność konieczna dla oceny estetycznej każ
dej formy, a polegająca na integracji wchodzących w grę elementów, 
integracji charakterystycznej dla wszystkich procesów poznawczych. 
„Otwarcie drugiego stopnia” to nie tyle ostateczne rozpoznanie jakiejś 
formy, ile uczestniczenie w ciągle otwartym procesie, umożliwiające 
odkrywanie ciągle nowych profilów i możliwości przynależnych do 
jednej formy2.

Nasuwa się tu uwaga, że powyższe określenia nie odnoszą się wła
ściwie do samego otwarcia dzieła jako czegoś charakteryzującego jego 
strukturę (tak jak Ingarden mówił o schematyczności dzieł sztuki), ale 
do sposobu ujmowania dzieła; w pierwszym przypadku mielibyśmy się 
ograniczać do integracji jego elementów, w drugim — interesowałoby 
nas odkrywanie różnych profilów jakiejś formy, a zatem jakby różne 
sposoby dokonywania zabiegów integracyjnych. Wobec dzieła otwar
tego (a każde dzieło w mniejszym lub większym stopniu jest właśnie 
takie) zajmujemy postawę oczekiwania na to, co nieprzewidziane.

Przypadkiem zbliżenia do formy otwartej jest obraz impresjoni
styczny. Aby dać wrażenie wewnętrznego poruszenia, znak w takim 
obrazie staje się nieprecyzyjny, dwuznaczny. Formy nabierają cha
rakteru wibrującego, a ich kontury się zacierają. Jednak obserwator 
wciąż jeszcze rozpoznaje je jako poszczególne formy, np. jako katedrę 
w obrazie Moneta. Sztuka „informel” jest otwarta, gdyż dopuszcza 
szerszy zakres interpretacyjnych możliwości. Dzieło takie nie ozna
cza śmierci formy, daje jedynie nową jej wersję — formy jako pola 
możliwości.

W dalszej wypowiedzi Eco posuwa się jednak za daleko twierdząc, 
że „informel” kwestionuje zasadę przyczynowości, logikę dwuwartoś- 
ciową i zasadę sprzeczności3. Gdyby brać te twierdzenia dosłownie, 
trzeba by zaprotestować. Nic takiego nie zachodzi: podłoże obrazu

2 U. Eco The open work (Opera aperta) A. Cancogni (transl.) USA 1989 s. 74.
3 Timże s. 87.
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zachowuje wszystkie prawa fizyczne, zasadę przyczynowości, itd. A sam 
obraz — jako przedmiot intencjonalny — nie jest obowiązany do 
zachowywania tych praw.

„Action painting” — pisze dalej Eco — stwarza pole, które nas 
zaprasza do penetracji we wszelkich możliwych kierunkach w po
szukiwaniu pierw otnego (a obecnie zagubionego) gestu, aby z niego 
odczytać komunikatywną intencję dzieła. Na przykład obraz Pollocka 
skłania widza do tworzenia własnej siatki połączeń między poszczegól
nymi figurami. Ale dopiero odkrycie pierwotnego gestu, utrwalonego 
w znakach, pozwoli nam poznać intencję autora.

Tb znowu możemy zauważyć, że odkrycie kierunku, w którym 
autor prowadził swą rękę, może mieć znaczenie dla poznania sposobu 
realizacji dzieła, ale niekoniecznie dla percepcji i oceny estetycznego 
wyniku pracy artysty. Jako przykład szczególnie wieloznacznego dzieła 
literackiego podaje Eco powieść Finnegans Wake Jamesa Joyce’a; 
dochodzą tu też dramaty Bertolda Brechta, np. Galileo , kończące 
się sytuacją dwuznaczności.

Odrzucenie fabuły w dziele literackim oznacza odkrycie, że świat 
jest polem (tkaniną) możliwości i że sztuka winna tę fizjognomię od
twarzać. Tb znowu odpowiemy włoskiemu estetykowi, że rzeczywistość 
nie może pozostać polem możliwości; nawet gdy nic szczególnego się 
nie dzieje, jedna z możliwości zostaje przecież zrealizowana, choćby 
to było np. mrugnięcie powieką. A zatem odrzucenie fabuły nie 
jest równoznaczne z odtworzeniem świata będącego wyłącznie po
lem możliwości. Dzieło sztuki to przesłanie, które ma być odczytane 
przez odbiorcę. Ale w przeciwieństwie do innych form tego rodzaju 
jest ono udane właśnie wtedy, gdy jest dwuznaczne i otwarte. Od
biorca powinien w nim widzieć stałe źródło wciąż się przesuwających 
znaczeń. Proponowaną przez Eco koncepcję omówił Grzegorz Szta- 
biński4. Zwraca on uwagę na to, że uznanie otwartego charakteru 
dzieł sztuki, polegającego na tym, że już ze swej istoty poddają się one 
procesowi różnych integracji, doprowadziło Eco do nowej metodologii 
badań nad sztuką i nowego pojmowania wartości estetycznej.

2. Ku rozszerzeniu możliwości sztuki
W tradycji sztuki europejskiej odbiorcy nie mieli na ogół trudności 
z rozpoznawaniem, jakie to przedmioty i jakie to osoby boskie czy 
ludzkie są wyobrażone w rzeźbach i obrazach. W Grecji wszyscy wie

4 G. Sztabiński „Koncepcja «dzieła otwartego* Umberta Eco i problem wartości” 
Studia Estetyczne 17(1980) s. 291-314.



92 J anina  M akota

dzieli, że monumentalna rzeźba Fidiasza prezentuje boginię Atenę 
Partenos; a — w innym czasie — inni odbiorcy odczytywali w dziełach 
religijnych postaci z Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. 
Pewne trudności mogło nasuwać rozumienie znaczeń symbolicznych 
zawartych w dziełach, ale kto żył w danych epokach, miał możność 
zapoznania się ze stosowaną w dziełach symboliką. Pogłębione inter
pretacje są dziełem późniejszym, zwłaszcza te, które były dokonywane 
według określonego klucza, np. psychoanalitycznego. Tego rodzaju in
terpretacje idą nieraz w niewłaściwym kierunku, a w każdym razie za 
daleko, więc trzeba się do nich odnosić bardzo krytycznie.

Przez całe wieki sztuka ograniczała się do dzieł zamkniętych, a jej 
rozwój szedł w kierunku zagarniania dla siebie coraz większych za
kresów tego, co do danego czasu sztuką nie było. Dotyczy to nie tylko 
przedmiotów (np. ready made), ale i stosowanych materiałów, sposo
bów pracy, tematyki itd. Dzieła otwarte w przyjętym tu rozumieniu 
pojawiły się dopiero w dwudziestym wieku. Nie widzę tu żadnych form 
przejściowych. Natomiast wśród dzieł zamkniętych zauważyć można 
tendencję do wyrażania — czasem w sposób abstrakcyjny, a czasem 
przenośnie — czegoś, co w zasadzie nie podlega wizualizacji. W ich 
rozumieniu dopomaga tytuł. Oto przykłady:

Andrzej Bednarczyk eksponuje na wystawie szereg ułożonych obok 
siebie wąskich tablic. Na czarnym tle widać nieregularne złote smugi, 
przypominające delikatne fale wodne. Na każdej tablicy układ jest 
nieco odmienny. Tytuł dzieła, „Muzyka sfer”, pozwala widzowi ujmo
wać złote smugi jako drgania, przy których przejście od obrazu do 
muzyki wydaje się naturalne.

Max Bill: „Bliźniak jako ćwiartka kuli”. Widzimy dwie części 
rozłupanej połówki kuli z czarnego marmuru. W ten abstrakcyjny 
sposób oddano ideę dwoistości i zarazem podobieństwa, ideę, która 
może się ucieleśniać m.in. w bliźniakach.

Dieter Hacker: „Para”, 1984. Jasna twarz mężczyzny patrzącego 
w bok. Broda mężczyzny opiera się o brodę odwróconej czarnej 
twarzy. Domysł: w człowieku są dwie strony: jasna i ciemna.

Niektórzy artyści uporczywie badają same możliwości tworzywa 
malarskiego lub rzeźbiarskiego. Na przykład Gunther Uecker pre
zentuje „Ciemną spiralę”. Tb duże koło, na które — po wykreślonych 
liniach — nabito ukośnie długie gwoździe. Być może, że autorowi 
chodziło o pokazanie, że efekt puszystości można osiągnąć także za 
pomocą twardych gwoździ, jeżeli się je nabije dość gęsto, a z odpo
wiednim rozsianiem.

Victor Vasarely: „Dwuznaczny”. Prostokąty z kolorowych rombów, 
które się nie łączą w jedną spójną przestrzeń.
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Collage wykorzystuje fragmenty rzeczy, wzięte bezpośrednio z rze
czywistości zewnętrznej. Jakkolwiek tego rodzaju dzieła nie roszczą 
sobie pretensji do posiadania jakiegoś sensu, to jednak nie mogą 
one zrezygnować z bycia nowymi całościami, takimi, w których by 
dawna przynależność fragmentów do innych całości nie „przebijała” 
przez nową płaszczyznę. Pomocne może tu być oglądanie collage’u, 
tego swoistego obrazu abstrakcyjnego, z większej, niż dla obrazów 
malowanych, odległości.

3. Przykłady dwudziestowiecznych dzieł zamkniętych 
podatnych na różne interpretacje

Pablo Picasso: „Młoda dziewczyna przed lustrem”, 1932. Dziewczyna 
może być widziana z profilu i en face, zależnie od nastawienia widza. 
Obraz w lustrze wielorako się załamuje i bynajmniej nie odbija ściśle 
postaci dziewczyny.

Przykład realistycznej abstrakcji: Jerzy Nowosielski: „Kolejka wą
skotorowa”, 1995. Kolejka widziana z góry przepoławia obraz do
kładnie w środku. Dwie boczne płaszczyzny, rozjaśnione skośnymi 
smugami, to jakby połacie z góry widzianego lasu. Jasne niebo 
z ciemniejszą kulą słońca, umieszczoną powyżej horyzontu u końca 
torów kolejki. Tylko tytuł obrazu sprawia, że nie traktujemy go jako 
czystej abstrakcji. Maria Anna Potocka określa go jako realistyczną 
abstrakcję. Oto wyjątek z jej komentarza: „Artysta potrafi spojrzeć 
abstrakcyjnie ponad szczegółami, a następnie na tle abstrakcji zoba
czyć to, co najważniejsze spomiędzy detali (...). Uzasadnienie kom
pozycji obrazu jest gdzieś na zewnątrz, w jakiejś niedostępnej rzeczy
wistości, którą «widział» tylko malarz”5.

Przykład surrealistyczny: Claes Oldenburg: „Miękkie nożyczki”, 
1963. Obraz przedstawia wiązkę miękkich materiałów, przypomina
jących w niektórych swych częściach kształty właściwe nożyczkom. 
Urszula Czartoryska pisze: „[Oldenburg] odkrywa płonność wszelkiej 
«martwej natury» i wszelkiej rzeźby figuralnej, ukazuje poprzez hu
mor zawarty w formach bezładnie zwisających ku ziemi — fałszywość 
zastygłej gestykulacji rzeźb barokowych i gigantyzm pomników dzie
więtnastowiecznych. Wskazując na niemożność uchwycenia definicji 
rzeczy, zdaje się udowadniać, że należy raczej w tym celu przenieść 
ich wizerunek w inny wymiar, zaprzeczyć ich rzekomo niezbywal
nym cechom, takim jak twardość, sztywność (...). Miękkie maszyny

5 Eat „Nowa sztuka w Polsce” 3(35)(1998) s. 1728.
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do pisania (...), nożyce, telefony słaniają się (...)”6. Być może, że 
artysta zakładał podążanie myśli odbiorcy w takim kierunku, w jakim 
idzie autorka, uwzględniając szeroki krąg skojarzeń. Nie podzielam 
tej opinii, bo w samym utworze nic jej nie usprawiedliwia. Do cech 
istotnych nożyczek należy twardość. Jeżeli jakieś materiały tej cechy 
nie odwzorowują ani nawet poprzez wyglądy wzrokowe nie sugerują, 
nie można ich nazwać nożyczkami, najwyżej ich karykaturą. A już 
sugestia, że miękkie nożyczki, maszyny do pisania itp. mogą „zaprze
czać rzekomo niezbywalnym cechom pewnych rzeczy”, jest z gruntu 
fałszywa — nic takiego nie zachodzi.

Natomiast obraz Salvadora Dali: „Tłwałość pamięci”, przedsta
wiający rozmiękczone, podobne do ślimaków zegarki, zwieszające się 
z różnych przedmiotów, bardzo trafnie — w sposób ironiczny — 
szydzi z pamięci, na którą nie można liczyć.

Przykład surrealistyczny: Saul Steinberg: „Kobieta robiąca na dru
tach”. Już nitka, jeszcze nie zużyta, układa się w esy-floresy, a spod 
palców kobiety wychodzą pełne fantazji formy organiczne — jakby 
kwiatki, jakby pajączki i inne nierealne stwory. Przywykliśmy do ob
razu starej kobiety dziergającej skarpety lub swetry dla wnuków, 
a tu kobieta oddaje się bezinteresownej twórczości. Odsłaniają się jej 
marzenia, jej twórcze możliwości, których nie mogła w życiu nigdy 
zrealizować.

Przykład fotorealizmu mistycznego: Janusz Dziurawiec: „Zadusz
ki”, 1995. Z lewej strony z głębokiej ciemno-sinej mgły wyłaniają się 
fasady domów. Z prawej strony widać coś w rodzaju pomostu, na 
którym błyskają ogniki zapalonych cmentarnych zniczy. To wszystko 
także tonie w sinej mgle, przechodzącej górą w ciemną zieleń. U pra
wego brzegu obrazu można się dopatrzyć zarysu ludzkiej czaszki. To, 
co wydaje się być pomostem, może także uchodzić za brzeg łodzi 
(czy tej, która uwozi zmarłych?). Możliwość różnych interpretacji, 
choćby z tego powodu, że mamy tu zaduszki nie na cmentarzu, ale 
w środku miasta. Pogrążenie wszystkiego w sinej mgle sugeruje ta
jemnicę śmierci i tylko czerwonawe światełka przeczą jej ostatecz
ności.

Przykład ekspresji romantycznej: Jarosław Modzelewski: „Ślepcy”, 
1988. Na tle ciemno-brązowej, prawie czarnej rzeki, takiegoż nieba 
z czerwonawymi smugami chmur i bliskiego planu w kolorze brudno- 
-czerwonawym, dwie sylwetki jasno ubranych ślepców. T tzym ają się 
razem, jeden z nich wyciąga rękę ku przodowi. Po obu ich stronach —

6 U. Czartoryska Od «pop-artu» do sztuki konceptualnej Warszawa 1973 s. 148.



Dwa modele kultuiy artystycznej 95

w pewnej odległości — leżą puste łodzie. Jedną z nich jakiś człowiek 
próbuje przesunąć — nie wiadomo, czy z wody na brzeg, czy odwrot
nie. Nic nie wskazuje na to, by człowiek ten myślał o ślepcach, jest 
bowiem od nich odwrócony. Ślepcy idą w kierunku od rzeki, a więc 
rozmijają się z łodziami. Czy w takim właśnie kierunku chcą iść? 
Nastrój ponurej wieczornej godziny.

Przykład najbliższy hiperrealizmowi: Paweł Łubowski: „Posągi”, 
1988. W środku obrazu przewracający się do tyłu posąg kobiecy. 
Z lewej strony ręka mężczyzny-posągu dotyka włosów kobiety, z pra
wej strony kamienna ręka innego mężczyzny-posągu dotyka jej nosa. 
Kobieta ma otwarte usta, więc może coś mówi lub krzyczy. Jedna 
z możliwych interpretacji: oto posągom przerwano ich milczące, nie
ruchome trwanie. Ożyły i zaczynają igraszki według ludzkich wzorów. 
Inna możliwa interpretacja: to, co dzieje się wśród posągów, to remini
scencja tego, co naprawdę przeżyli bohaterowie, których wyobrażono 
na posągach.

Zygmunt Zaradkiewicz: „Okładka do książki Roberta Kartera” — 
„Po drugiej stronie życia” (Międzynarodowe 'Biennale Grafiki, Kra
ków 1997). Czarna sylwetka ptaka z żółtym dziobem złączona z czarną 
sylwetką ziemi z zarysowującym się z prawej strony wzniesieniem. Po 
bliższym przyjrzeniu się spostrzegamy, że szarawe tło u góry to od
wrócenie dolnego wizerunku: analogiczny do czarnego — jaśniejszy 
ptak złączony z zarysem jaśniejszej ziemi. Sugestia: to, co jest po 
drugiej stronie życia, tylko barwą różni się od tego, co jest tutaj. 
Ale możemy to też interpretować inaczej: że nie wiemy, jak będzie, 
a tylko wyobrażamy sobie, że będzie tam podobnie jak tutaj.

Przykład współczesnej symboliki: U wejścia do Faret Tłchikawa 
(Japonia) umieszczono rzeźbę, której autorem jest Stasys Eidrigevi- 
cius. Jest to maska twarzy połączona z głową w kształcie samochodu. 
Rzeźba wyraża w pewien sposób charakter miasta. Autor tak o niej 
mówi: „ludzie i samochody uzupełniają się (...). Praca jest zatem 
rodzajem symbolu, symbolu naszych czasów i bodźcem dla własnych 
myśli”7.

Jeden z kierunków nazwać można sztuką znaku i gestu. Należący 
tu artyści ograniczają się do skromnych rysunków — improwizowa
nych, wykonywanych pośpiesznie, o różnej dynamice. Owe znaki nie 
oznaczają żadnych pojęć, należy je traktować jako niezależne, dla 
nich samych. Wymienić tu można m.in. następujących artystów: Geo- 
rges Mathieu, Henri Michaux, Giuseppe Capogrossi, LAlcopley8.

7 Exit 1(29)(1997) s. 1418.
8 Zob. G. Dorfles Ultimę tendenze neWarte d ’oggi Milano 1961.
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Znaki można interpretować tak jak interpretujemy zwykłe pismo; 
możemy je też uważać za rysunki abstrakcyjne, ale niektóre z nich 
mimo wszystko mogą sugerować bardzo uproszczone figury, np. je
den z rysunków LAlcopleya wydaje się przedstawiać sylwetki dwóch 
trzymających się za ręce postaci (tańczącej pary?).

4. Przykłady dzieł otwartych
Michelangelo Pistoletto posługiwał się ogromnymi polerowanymi pły
tami ze stali, na które drogą fotochemiczną nanosił sylwetki ludzi 
(naturalnej wielkości). Podczas percepcji, postacie odbiorców odbijają 
się na płytach, będących de facto zwierciadłami i tworzą z utrwalo
nymi już na nich figurami przypadkowe ruchliwe całości, (w których 
obręb wchodzą też odbicia otoczenia, np. okien, ścian sali, itp.). Pro
ces ten jest niezależny od patrzących, dokonuje się automatycznie, 
ale — zauważmy — może być też przez nich świadomie sterowany, 
dając coraz to inne, mniej lub bardziej fantastyczne połączenia. Oto 
wkład odbiorców w „dokończenie” dzieła, otwartego — praktycznie 
w nieskończoność — na coraz to nowe konfiguracje, mogące posiadać 
różnoraką wartość estetyczną lub też nie posiadać jej wcale.

Andrzej Bednarczyk: „Pole anielskich szeptów”. Centrum Rzeźby 
Polskiej, Orońsko, maj-czerwiec 1998. Jest to kompozycja złożona 
z 49. kamiennych prostopadłościanów, na których wyryto pojedyncze 
słowa (np. Bóg, Anioł, czas, wieczność...). Pomiędzy poszczególnymi 
blokami jest wolne przejście, nieduża pusta przestrzeń jest także 
w środku układu. Nad owym pustym środkiem zawieszono zwykły 
polny kamień. Przechadzając się pomiędzy prostopadłościanami od
biorca może próbować łączyć poszczególne słowa w zdania, stosując 
taki czy inny dobór słów i taką czy inną ich kolejność. Czynność tę 
można dowolnie przedłużać, budując z wybranych słów coraz to inne 
frazy, a czasem tylko urwane fragmenty zdaniowe. Magdalena Hnie- 
dziewicz tak kończy swój komentarz do tego dzieła: „Stajemy pod 
nim [pod zawieszonym kamieniem] i czujemy się w centrum jakie
goś kręgu energetycznego. Zaczynamy rozumieć, że otoczeni jesteśmy 
przez Thjemnicę...”9.

Grzegorz Matusik: „Maszyna do dawania”. Jest to coś w ro
dzaju ramy wózka, wyładowanego przeźroczystymi formami z pla
styku, o kształcie beczkowatym, przypominającym sito itp. Wszystko 
to piętrzy się w sposób bezładny. Z tyłu jest miejsce dla „woźnicy”,

9 Eńt 3(35)(1998) s. 1746.
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który prowadzi ten wehikuł, trzymając za uchwyt przynależny do od
powiedniego urządzenia. W czasie jazdy cały ten „towar” zapewne 
przemieszcza się na różne sposoby, szeleści, itp.10

Tomasz Domański: „Ściana ognia”. To akcja, którą zorganizowano 
na rzece w centrum miasta Wrocławia. Na środku rzeki zamontowano 
40. beczek, połączonych ze sobą. Ibż po zmroku odpalono ładunki 
wybuchowe, aby zapalić znajdujące się w beczkach drewno. Tik roz
poczęła się akcja. Ogień buchający z 40. beczek utworzył potężną 
ścianę ognia. Do wizualnego obrazu dołączono dźwięk przez odtwa
rzanie nagranych głosów ognia. Ib kończy się ludzkie działanie, reszty 
dopełnia żywioł. A oto komentarz Beaty Lubickiej: „Stworzenie sytu
acji początkowej daje wprawdzie pewne podstawy do przewidywania, 
jak potoczą się losy zamierzonej kompozycji, nie wiadomo jednak, 
jaki będzie jej ostateczny kształt (...). Końcowy efekt stanowi zawsze 
wypadkową niewymiernych energii artysty i naturalnych materii. (...) 
celem artysty było przypomnienie pierwotnej funkcji ognia, jego wła
sności energetycznych, ale przede wszystkim integrujących (...). Ak
cja (...) przebiegała w atmosferze trochę przypominającej pierwotne 
obrzędy”11.

Podane przykłady potwierdzają, że dzieło otwarte to dzieło celowo 
nie dokończone, dzieło, które ma się dopiero wyłonić ze współpracy 
z odbiorcą, a nawet — jak w ostatnim przypadku — z żywiołami.

Alain Jacąuet: „Ilykot”, 1969. Miało to być dzieło całkowicie 
otwarte na przyszłość. Wynajęta kobieta dzierga olbrzymią płachtę ze 
sznurka. Potem następuje prucie płachty, zwijanie sznurka i dzierganie 
płachty na nowo — tak szereg razy w różnych odstępach czasu. 
A oto komentarz U. Czartoryskiej: „Ciągłe przyszłe matamorfozy 
paru kilogramów konopnego sznura wyrażają przede wszystkim ironię 
wobec «nieprzemijających» dzieł sztuki (...)”12. Jeżeli tego rodzaju 
„dzieło” ma cokolwiek nasuwać, to raczej myśl, że — jak dotąd — 
„nieprzemijające” dzieła trwały nieporównanie dłużej niż trwać będzie 
podziw dla absurdalnych pomysłów.

I jeszcze jeden kontrowersyjny przykład: Dzieło otwarte oznacza 
zmianę wzajemnych relacji między autorem, dziełem i odbiorcą. Nowa 
relacja — równie jak poprzednia — powinna się jednak odznaczać 
jakąś równowagą. Gdy tej ostatniej zabraknie, może się zdarzyć to, 
co opisuje U. Czartoryska: „W przypadkach krańcowych (...) hasło 
to [dzieło otwarte] oznaczało wycofanie się artysty z pozycji kreatora

10 Tkmże 1(25)(1996) s. 1575.
II Tkmżc.
12 U. Czartoryska Od „pop-artu...” wyd. cyt. s. 276.
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na dwie różne pozycje. Pierwsza z nich — jak w przypadku Sol Le 
Witta — sprowadzała działanie artysty wyłącznie do programowania 
jakiejś czynności wykonywanej przez innych. Sol Le Witt ograniczał 
się do dawania wskazówek, gdzie należy pokryć wybraną ścianę gęstą 
siecią prostych, krótkich, chaotycznie narysowanych kreseczek. Thde- 
usz Kantor (...) w swej akcji Multipart nie dawał wskazówek wcale — 
oczekiwał jedynie, co nabywcy pustych płócien z nimi uczynią (...)”13.

Jeśli chocki o spektakle, w latach sześćdziesiątych modne były 
happeningi, w które włączali się widzowie. Jakość owych impro
wizowanych, a przypadkowych wkładów może jednak pozostawiać 
wiele do życzenia i chyba nie stworzono w tej dziedzinie zbyt wielu 
interesujących pokazów.

Przebiegając myślą dzieła różnych epok, i te zamknięte jako pewne 
całości, ale dopuszczające dopełnienia i wielokierunkowe interpreta
cje, i te otwarte, wymagające czynnego zachowania się odbiorcy już dla 
samego swego zaistnienia, stwierdzamy, że partycypacja nie oznacza 
bynajmniej rezygnacji z kontemplacji. Po zrealizowaniu dzieła i udo
stępnieniu go publiczności proces poznawczy (który mógł się zacząć 
już nawet w fazie realizacyjnej) zawsze musi się kończyć kontemplacją, 
bo właśnie ona jest raison d’etre każdego dzieła sztuki.

FROM A CONTEMPLATWE TO A PARTTCIPATTVE 
PATTERN OF ARTISTIC CULTURE

Thioughout many centuries artistic practice preceded theory and it is only with the 
development of the latter that one became conscious of the possible difference between 
the perception of works of art and that of the real world. According to R. Ingarden 
eveiy work of art requires a certain actinity of the onlooker, in order to be read 
in an appropriate way. Meanwhile there appear works not quite accomplished which 
assume a real co-operation of public in their creation.

The view of U. Eco concerning an open work is outlined. Nejtt there are given 
some examples of closed (finished) works created in the twentieth century: a) such 
ones as try to present something which, in principle, cannot be visualized, b) such as 
admit various interpretations.

In turn, there are given some examples of open works which Tequire an active 
behaviour of the percipient (and sometimes of elements) to their very eristence. The 
article is ended by a comment that participation is, by no means, renouncement of a 
contemplation of works.

13 Ihmże s. 283.




