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Ośrodku Kultury w Krakowie z inicjatywy 
działającego tam czasopisma kulturalnego 
Fragile odbyła się jednodniowa konferencja 
naukowa na temat cyberartywizmu. Termin 
ten został stworzony przez organizatorów na 
potrzeby opisu nowych zjawisk kulturowych 
a powstał z połączenia słów cyberaktywizm 
oraz artywizm, które są używane na okre-
ślenie aktywności artystycznej w cyberprze-
strzeni oraz będących jej skutkiem hybryd 
pojawiających się w świecie realnym. Na 
konferencję zakwalifi kowano 14 referatów 
z różnych ośrodków akademickich w Polsce: 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Radę 
Programową konferencji tworzyli profesoro-
wie: dr hab. Ignacy Stanisław Fiut (AGH), dr 
hab. Michał Ostrowicki (UJ) i dr hab. Piotr 
Zawojski (UŚ), doktorzy: Krzysztof Ma-
zur, Piotr Sobolczyk, Agata Świerzowska 
oraz mgr Anna Gregorczyk i mgr Agnieszka 
Kwiecień – przedstawicielki organizatorów 
konferencji.

Zakwalifi kowane referaty podzielono na 
cztery grupy tematyczne, a po zaprezentowa-
niu wystąpień wchodzących w skład każdej 
z nich odbywały się żywe i ciekawe dyskusje, 
których przedmiotem była ewolucja omawia-
nych przez referentów zjawisk artystycznych 
oraz ich wpływ na rozwój kultury popularnej, 
ale i wyższej. 

Wszyscy podkreślali, że obecnie nie tyl-
ko twórczość amatorska, ale i profesjonalna 
rozwija się w cyberprzestrzeni i odnosi tam 

znaczące sukcesy. Wszyscy dyskutanci kry-
tykowali diagnozy Andrew Keena dotyczą-
ce amatorskiego charakteru sztuki i kultury 
w cyberprzestrzeni, pokazując, że dziedziny 
te ulegają tam szybkiej profesjonalizacji, co 
ma również wpływ na rozwój świadomości 
kulturowej w świecie rzeczywistym i w spo-
łecznym życiu ludzi tworzących społeczeń-
stwa ponowoczesne. Podkreślano również, 
że najnowsze zestawy aplikacji dostępne in-
dywidualnym użytkownikom Internetu dają 
im możliwość skutecznego konkurowania 
w dziedzinie twórczości, to znaczy twór-
czości istniejącej w sferze publicznej, którą 
instytucje państwowe i prywatne chciałyby 
zagospodarowywać głównie w celach komer-
cyjnych i szerzyć tam kult konsumpcjonizmu. 

Omówiono liczne czasopisma literackie 
i artystyczne, obecnie ukazujące się jedynie 
w formie internetowej, wskazując, że jest to 
przyszłościowa forma rozwoju tego typu pra-
sy, jak i innych wydawnictw o charakterze 
medialnym. Sztuka tworzona przez kolejne 
generacje użytkowników nowych mediów 
rozwijana w modelu Web 3.0. – podkreślali 
dyskutanci – niebawem przejdzie do modelu 
Web 4.0. i stanie się równorzędnym partne-
rem oddolnie inicjującym i kontrolującym 
rozwój w przestrzeniach publicznych zarów-
no twórczości, jak i działalności społecznej 
i politycznej.

Na konferencji wygłoszono zatem na-
stępujące referaty połączone z prezentacja-
mi multimedialnymi: „Zmiana nośnika czy 
zmiana systemu? O dwóch manifestach, 
jednej rewolucji i cyberpoezji” (Grzegorz Ję-
drek), „YouTube Musical – zjawisko fando-
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mu i twórczość fanów na przykładzie grupy 
StarKid” (Anna Kurda), „Kompendium jako 
źródło sieciowej wiedzy” (Maciej Marylak), 
„Ewolucja radiowego nadawania danych – od 
fal LF i pirackich audycji radiowych do prze-
strzeni Herza i smartfonów” (Michał Hyjak), 
„Dobro, piękno, prawda, Counter Strike” 
(Mateusz Curyło), „Bioshock: Infi nite – gra 
komputerowa jako komentarz polityczny 
i arena walki ideologicznej” (Maciej Ko-
złowski), „Laughtivism – czy nowe zjawisko 
(cyber)aktywizmu?” (Agnieszka Dytman-
- Stasieńko), „Nieformalne obiegi kultury jako 
szansa społecznej zmiany – Tajni Kulturalni 
a cyberaktywizm” (Emilia Mazik), „Przed-
mioty na Twitterze: aktywizm napędzany 
danymi w dobie internetu rzeczy” (Anna 
Nacher), „Awatary. Marzenia o uwolnionym 
ciele” (Marta Lisok), „Cyberporno” (Tomasz 
Sikora), „Kryterium uliczne. Cybertywizm 
a Arabskie Przebudzenie” (Sławomir Czap-
nik), „Movimento 15-M jako przejaw cybe-
rartywizmu w Hiszpanii czasów kryzysu” 
(Jakub Wydrzyński) i „Nagłość i emergencja. 
Przełamywanie lokalności «samego ciała» 
a transformacyjna skuteczność człowieka wo-
bec historii” (Ewa Łukaszyk).

W ramach paneli dyskusyjnych wiele 
uwagi poświęcono szczególnie transformacji, 
jakiej podlega współczesna poezja w wyda-
niach nowomedialnych, jej nowemu gatun-
kowi, jakim staje się obecnie „cyberpoezja”, 
oraz zmianom pojmowania całokształtu twór-
czości literackiej wynikającym m.in. z Mani-
festu Neolingwistycznego. 

Sporo emocji wzbudziły spektakle tea-
tralne i musicale tworzone w cyberprzestrze-
ni, a następnie – już w formie profesjonal-
nej – przenoszone do świata rzeczywistego. 
Zwracano także uwagę na rozwój gier kom-
puterowych i ich wpływ na powstawanie 
nowych gatunków medialnych, które umoż-
liwiają kontrolę ideologiczną zawartości 
przekazów instytucjonalnych rozsiewanych 
zarówno przez stare, ale i nowe media. 

Podkreślano również, że w internecie 
rozwija się znakomita dokumentacja postaci 
twórców często zapomnianych i pomijanych 
przez czynniki instytucjonalno-ideologiczne, 
np. poety i prozaika – Tadeusza Nowaka czy 

Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz róż-
nych wybitnych postaci z dziedziny sztuki, 
polityki, życia społecznego czy religijnego. 

Rozważano możliwe konsekwencje prze-
kraczania przez aplikacje sieciowe ograniczeń 
własnego ciała i transcendowania własnej 
tożsamości na jego performacje. Zwracano 
uwagę na ewolucję tzw. „kultury obnażania” 
i nowe formy sztuki erotycznej oraz porno-
grafi i rozwijające się w sieci. Rozważano 
dalsze możliwości związane z przekształca-
niem tożsamości użytkowników i możliwości 
zmiany optyki historycznej wobec wielu zja-
wisk dziejowych, a także powstawanie wielu 
nowych odmian i dziedzin sztuki, które w na-
turalnym obiegu nie mogłyby zaistnieć. 

Można zatem powiedzieć, że dyskusje, 
oprócz analizowania kwestii szczegółowych, 
antycypowały przyszłe formy życia społecz-
nego i kulturalnego w globalizujacych się 
społeczeństwach światowych. Nowe formy 
oraz gatunki komunikacyjne odmienne od 
tych obecnych, które zapewne stworzą model 
komunikacji wewnątrz-, ale i międzykulturo-
wej, określany jako model Web. 4.0., gdzie 
oddolny nacisk użytkowników będzie miał 
ogromny wpływ na rozwój życia społecznego 
ludzi, a w konsekwencji na powstawanie no-
wych form demokracji. 

Ten optymizm jednak nie był aż tak na-
iwny, by nie zauważać negatywnych skutków, 
które towarzyszą współczesnej rewolucji 
medialnej i komunikacyjnej, a związane są 
przede wszystkim z przestępczością siecio-
wą, możliwością totalnej kontroli i manipu-
lacji przekazami, obniżaniem się standardów 
moralnych ludzi, ale i powszednieniem idei 
piękna, dobra i sprawiedliwości społecznej, 
przedtem tak adorowanych.

Na zakończenie warto podkreślić, że wy-
stąpienia pokonferencyjne, po wcześniejszej 
kwalifi kacji przez członków Komitetu Pro-
gramowego, zostaną opublikowane w kolej-
nych numerach czasopisma Fragile w roku 
2013.

Igor Mostowicz




