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P E R F O R M A N S  D O Ś W I A D C Z E N I A
D R A M A T U R G I C Z N E .  T E C H N D L D G I C Z N E I  E T N O G R A F I C Z N E  A S P E K T Y  
P R O J E K T O W A N I A  P E R F D R M A T Y W N Y C H  Ś R O D O W I S K  W I E L D Z M Y S E D W Y C H

C zułam się niczym w innym świecie. Nie było mnie tu. Byłam 
w jakimś transie, a potem nagle straciłam wzrok... Nie wie
działam, dokąd idę... Ktoś był obok mnie... Nie wiedziałam, 

co się za chwilę stanie...” „Zdawało mi się, że jestem z wszystkimi 
połączona... bez względu na to, kim oni byli... płeć straciła znacze
nie... liczyło się tylko poczucie wspólnoty... Wszyscy mieliśmy na 
sobie takie same światełka i czuliśmy te same wibracje... byliśmy, jak
jakieś nocne owady... jak świetliki” to było doświadczenie Alicji
w Krainie Czarów. Wypij to, a znajdziesz się w sali balowej”. Powyż
sze cytaty pochodzą z relacji osób, które odwiedziły instalacje ar
tystyczne, zaprojektowane przez autorów tego rozdziału we współ
pracy z artystami i badaczami. Przez ostatnie sześć lat można było 
je odwiedzać na całym świecie nie tylko na wystawach i festiwalach 
sztuki, lecz także podczas konferencji naukowych. Co istotne, two
rzone przez nas performatywne środowiska wielozmysłowe sytuują 
się nie tylko w obszarze sztuki, lecz stanowią również przedmiot 
wystąpień i publikacji naukowych1. Jak  zatem widać, w zależności

1 Zob. David HOWES, Chris SALTER, Mediations o f Sensation: Designing Perfor
mative Sensory Environments, „Media-N: Jou rn al o f the New Media Caucus” 2015; 
Chris SALTER, Alien Agency: Experimental Encounters with Art in the Making, The
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od kontekstu stają się one przedmiotem badań lub doświadczeń 
estetycznych, modelami teoretycznymi lub eksperymentami, które 
służą wypracowywaniu nowych bądź kwestionowaniu istniejących 
społecznie i kulturowo uwarunkowanych sposobów postrzegania 
świata. Zacierając granice między ciałami i ich technologicznym oto 
czeniem, podważają one humanistyczne przekonania o tym, czym 
jest doświadczające ciało.

W tym rozdziale analizujemy przygotowane przez nas insta 
lacje w szerszym kontekście Mediations of Sensation, czyli projektu 
badawczego typu research-creation, który realizowaliśmy wspólnie 
na Uniwersytecie McGilla w Montrealu. Chodziło w nim przede 
wszystkim o wytworzenie „infra-technologicznego splotu” sztuki 
technologii i interdyscyplinarnych studiów nad ludzkimi zmysła 
mia. W pierwszej części rozdziału omówimy nasze prace w kontek 
ście ustaleń naukowych, dotyczących ludzkich zmysłów. Następnie 
zaś pokażemy, jak „zwrot ku zmysłom” w najnowszej humanistyce 
wpłynął na współczesną performatykę, analizując dwie kluczowe 
dla naszego projektu instalacje Displace (2011-2013) i Haptic Field 
(2015-2017). W centrum naszej uwagi znajdują się przy tym strategie 
dramaturgiczne, które wykorzystaliśmy, a teraz porównujemy ich 
teoretyczne i metodologiczne podstawy. W ostatniej części rozdzia 
łu przedstawiamy koncepcję „etnografii zmysłów” (sensory ethno 
graphy), czyli nowe podejście, wykorzystujące metodę „doświadczę 
nia uczestniczącego”3.

MIT Press 2015; Constance CLASSEN, The Museum o f the Senses: Experiencing Art 
and Collections, Bloom sbury 2017.
1 Termin „research-creation" powstał w Quebecu w lat dziewięćdziesiątych
XX wieku, a następnie rozpowszechnił się w Kanadzie, gdzie określa wszelkiego 
rodzaju badania naukowe czy propozycje teoretyczne, których integralnym ele 
mentem jest realizacja projektu artystycznego.
3 Senses and Sensation: Critical and Pńm ary Sources, red. David HowES, Blooms 
bury 2018, t. I-IV.
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ZWRDT KU ZMYStDM

S tudia nad zmysłami to zbiorczy termin, obejmujący interdy
scyplinarne badania w dziedzinie antropologii i historii, które 

jako pokłosie „zwrotu ku zmysłom” rozpoczęły się na początku lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku4. Reprezentanci tego nurtu uznają 
zmysły za zjawiska kulturowe, koncentrując uwagę na zmysłowych 
aspektach kultury. Nazwa tej dziedziny pojawiła się po raz pierwszy 
w artykule Introducing Sensory Studies, w którym Michael Buli, Paul 
Gilroy, David Howes i Douglas Kahn sformułowali jej podstawowe 
założenia5. Jak  przekonywali:

S e n so riu m  (czyli ludzki aparat poznawczy) to zm ieniający się 

nieustannie, historycznie usytuowany konstrukt społeczny.
(...) Świat, który postrzegam y, ma charakter kulturowy i poli

tyczny. (...) Zm ysły pośredniczą w relacjach m iędzy podmiotem  

i środowiskiem, ciałem i umysłem, przedm iotem  i jego m ental

ną reprezentacją6.

Choć autorzy artykułu podkreślali społeczny aspekt wrażeń zmy
słowych i kulturowe uwarunkowania ludzkiej percepcji, celem ich 
studiów nad zmysłami stała się głównie gruntowna krytyka typowej 
dla psychologii prywatyzacji zmysłów i podważenie jej monopolu 
na badanie ludzkich zmysłów i doświadczeń. W tym kontekście ter
min „prywatyzacja zmysłów” ma dwa znaczenia. Po pierwsze, cho
dzi o pogląd, że każdy z pięciu zmysłów posiada właściwy sobie ob
szar lub przedmiot (na przykład, wzrok to domena kolorów, a słuch 
dźwięków). Po drugie, prywatyzacja zmysłów pociąga za sobą prze

4 The Varieties o f Sensory Experience: A Sourcebook in the Anthropology o f the Sens
es, red. David HOWES, University of Toronto Press 1 9 9 1 ; David H o w e s , Sensual 
Relations: Engaging the Senses in Culture and Social Theory, University of Michigan 
Press 2003.
5 Michael BULL et al., Introducing Sensory Studies, „The Senses and Society” 2 0 0 6 , 

nr i, s. 5-7.
6 Ibidem, s. 5 (podkreślenia w oryginale).
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konanie o tym, że są one jedynie biernymi receptorami bodźców, 
a wrażenia zmysłowe powstają w mózgu. Podczas gdy psychologo
wie mówią o pięciu m odalnosciach ludzkiego sensorium, badacze 
zmysłów skupiają uwagę na nieustannych m odulacjach, jakim ule
gają zmysły pod wpływem kultury i technologii. Co więcej, ci drudzy 
zakładają, że człowiek doświadcza w sposób międzyzmysłowy (in- 
terstitiality) i poza granicami własnego ciała7.

Aby pokazać międzyzmysłowy charakter percepcji, wystarczy 
odwołać się do przykładu ludzkiej mowy, którą wiele kultur uzna
wało za jeden ze zmysłów, choć zaprzecza temu nowoczesny obraz 
świata. Jak  przekonuje amerykańska historyczka kultury Constan
ce Classen w pracy Worlds o f Senset Nowocześni uznają zmysły za 

„bierne odbiorniki informacji, zaś mowę za aktywne werbalizowanie 
danych. (...) Poznanie zmysłowe to dla nich oczywiście przyrodzo
na człowiekowi zdolność, podczas gdy zdolność mówienia zdobywa 
on w procesie edukacji”8. Tymczasem w wielu przednowoczesnych 
kulturach Zachodu zmysły traktowano jako „medium komunikacji”, 
a pogląd ten przetrwał do dziś w wielu kulturach europejskich. In
nymi słowy, tak poznanie zmysłowe, jak komunikacja werbalna mają 
charakter zwrotny i dochodzi do nich m iędzy podmiotami lub m ię
dzy podmiotem i przedmiotem. Wrażenia zmysłowe nie powstają 
wyłącznie w głowie czy w mózgu, nie respektują też granic ciała. 
Obrazuje to choćby przednowoczesny pogląd -  znany także wielu 
kulturom pozaeuropejskim -  że oczy wysyłają promienie świetlne, 
które dotykają przedmiotów i wchodzą z nimi w interakcję9. Jak  pi
sze australijski antropolog Michael Taussig, odwołując się do Wal
tera Benjamina w pracy Mimesis and Alterity. A Particular History of

1 Por. Je rry  FODOR, The Modularity o f Mind, The M IT Press 19 8 3 . Modularność 
umysłu oznacza tu przekonanie, że ludzki umysł składa się z modułów. Natomiast 
w tym rozdziale piszemy o modulacji, gdyż nie chodzi nam o zm ysły jako nieza
leżne od siebie modalności, którym  odpowiada konkretny ośrodek w mózgu. Ja k  
wkrótce pokażemy, zm ysły wchodzą ze sobą w rozmaite interakcje.
8 C o n sta n ce  CLASSEN, Worlds o f  Sense: Exploring the Senses in History and Across 
Cultures, R ou tled ge 19 9 3 , s. 2.

9 Ibidem.
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the Senses (1993), „wrażenia zmysłowe sprawiają, że przekraczamy 
granice własnego ciała”10.

Chcąc przekonać się o tym, że mowa to zjawisko o charakterze 
międzyzmysłowym, wystarczy wyobrazić sobie osobę w pomiesz
czeniu, w którym panuje hałas. O wiele łatwiej zrozumieć, co mówi, 
jeśli słuchając, patrzymy jednocześnie na jej usta (i obserwujemy 
ruch warg)11. Ta prozaiczna sytuacja nie tylko pokazuje, że zmysły 
wchodzą ze sobą w interakcje i relacje. Przekonuje też, że nie należy 
ich traktować oddzielnie, lecz przyglądać się temu, jak łączą  się ze 
sobą w  ko nkretn ej p raktyce  społecznej. Właściwe dla studiów 
nad zmysłami zainteresowanie praktykami czy zjawiskami procesu- 
alnymi ściśle wiąże się przy tym z określonym rozumieniem wrażeń 
zmysłowych. Nie chodzi tu bowiem o reprezentacje, które powsta
ją w mózgu w wyniku operacji mentalnych na istniejących uprzed
nio symbolach, lecz o swego rodzaju działania sensomotoryczne. 
Taki sposób myślenia wynika z koncepcji ucieleśnionego poznania, 
przedstawionej w Action in Perception Alvy Noego12 i pracach innych 
kognitywistów13.

Studia nad zmysłami rozpowszechniły się nie tylko w huma
nistyce i naukach społecznych, lecz przesiąkły też do dyscyplin ar
tystycznych: do historii i teorii sztuki, sztuk performatywnych i wi
zualnych, nowych mediów i dizajnu. To prawda, sztuka od zawsze 
wywoływała swego rodzaju pomieszanie zmysłów. Jednak ostatnio 
mamy do czynienia z artystami, zwłaszcza z kręgu sztuki nowych 
mediów, którzy eksperymentują z technologiami poszerzającymi 
zmysły poza ludzkie ciało, by wywołać u odbiorców niezwykle inten

10 Michael TAUSSIG, Mimesis and Alterity. A Particular History o f  the Senses, Rout- 
ledge 1993, s. 38.
11 David HOWES, Hearing Scents, Tasting Sights: Toward a Cross-Cultural Multimod
al Theory o f  Aesthetics, [w:] Art and the Senses, red. Francesca B a c c i , David M ELLON, 

Oxford University Press 2 0 11 , s. 162.
11 Alva N oe, Action in Perception, The MIT Press 2006.
11 Zob. Francisco V a r e l a  et al., The Embodied Mind: Cognitive Science and Human 
Experience, The MIT Press 1991; Anthony C h e m e r o , Radical Embodied Cognitive Sci
ence, The MIT Press 2009.
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sywne doświadczenia międzyzmysłowe. Co więcej, badacze i krytycy 
sztuki porzucili już koncepcję „specyfiki medium”, zaproponowaną 
przez nowojorskiego krytyka Clementa Greenberga, zwolennika 

„czystości gatunkowej” w sztuce. Zajmują się różnego typu histo
rycznymi i współczesnymi zjawiskami hybrydycznymi, uważnie 
przyglądając się wywoływanym przez nie w ielozm ysłow ym  i mię- 
dzyzm ysłow ym  doświadczeniom14. Jako przykład wystarczy przy
wołać wystawę Sensorium: Embodied Experience, Technology, and Con
temporary Art (2006) w galerii sztuki MIT w Bostonie.

Kuratorka Caroline A. Jones przekonuje w otwierającym ka
talog tej wystawy eseju, zatytułowanym The Mediated Sensorium, 
że pod wpływem idei „krzyżowania zmysłów” wielu artystów no
wych mediów korzysta z pomocy technologii, by „od znaczenia 
uciec w stronę doświadczenia”15. Najlepszym zaś przykładem sztuki 
międzyzmysłowej, która kwestionuje tradycyjne sposoby myślenia 
o świecie, jest pokazana na tej wystawie instalacja The Microscope 
Nataschy Sadr Haghighian. Artystka, wbrew przyjętym wyobraże
niom o mikroskopie jako narzędziu odpowiedzialnym za obiektyw
ną reprezentację wizualną świata, stworzyła „śpiewający mikro
skop”, zastępując tradycyjny okular słuchawką, przez którą można 
było posłuchać muzyki z syntezatora.

Jak  pisze Jones, w XXI wieku artyści tworzą synestetyczne 
scenariusze, dlatego „sztuka powstaje w doświadczeniu zmysłowym 
odbiorcy”. Chodzi jej oczywiście o zapośredniczone medialnie do
świadczenie wielozmysłowe. Inaczej mówiąc, nie mamy dziś do czy
nienia z dziełami sztuki, istnieją tylko doświadczenia ich odbiorców. 
Sztuka nie ogranicza się zatem do dzieł na ścianach galerii, a w tra
dycyjnym white cube, czyli modelowej przestrzeni sztuki moderni
stycznej, która z definicji miała być wolna od jakichkolwiek wrażeń

14 Constance CLASSEN, The Color o f  Angels: Cosmology, Gender and the Aesthetic 
Imagination, Routledge 19 9 8 ; Simon S h a w -M i l l e r , Eye hEar: The Visual in Music, 
Routledge 2 0 13 .

15 Ten i następny cytat: Caroline A. JONES, The Mediated Sensorium, [w:] Senso
rium: Embodied Experience, Technology and Contemporary Art, The List Visual Art 
Center and M IT Press 2006, s. 1 1 .
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zmysłowych, królują zapośredniczone technologicznie doświadcze
nia odbiorcze.

P E R F O R M A N S  I D OŚ WI A D C Z E N I E

Z wrot ku zmysłom stanowił inspirację dla projektowanych przez 
nas performatywnych środowisk, które w ramach projektu Me

diations of Sensation poddawaliśmy również refleksji teoretycznej. 
Korzystaliśmy przy tym z najnowszych ustaleń antropologii zmy
słów, o której więcej piszemy w dalszej części rozdziału. Kładliśmy 
przy tym ogromny nacisk na interakcje między podmiotami i zapo- 
średniczonymi medialnie „środowiskami sensorycznymi”, które sta
wały się zarówno przestrzenią, jak i aktorem rozwijanej przez nas 
d ram aturgii dośw iadczen ia (dramaturgy of sensation). Czerpie 
ona z wielu historycznych i współczesnych koncepcji estetycznych: 
od teatru okrucieństwa Antonina Artauda i efektu obcości Bertolta 
Brechta aż po filozoficzne i technologiczne koncepcje kalifornijskich 
artystów Roberta Irwina i Jam esa Turrella, należących do nurtu 
Light and Space. Inspirowały nas również takie prace współczesnych 
artystów, jak korytarze Bruce a Naumanna, rzeźby z mgły Fujiko 
Nakai, czy olfaktoryczne instalacje Sissel Tolaas.

Kiedy mówimy o naszych projektach z pogranicza sztuki 
i technonauki, które ustanawiają nowego typu relacje między prze
strzenią, zmysłami i badaniami socjologicznymi czy antropologicz
nymi, odwołujemy się do języka performatyki z dwóch powodów. 
Po pierwsze, chcemy zakwestionować pogląd Richarda Schechnera, 
który jako założyciel performatyki przekonywał, że praktyki tego 
typu należy badać metodami nauk społecznych, zwłaszcza antropo
logii i socjologii. Jak  pisał w eseju Performance and the Social Sciences, 
performanse spotykamy nie tylko w teatrze czy awangardowych 
działaniach artystycznych16. Dlatego powołana przez niego do ist-

16 Richard SCHECHNER, Performance and the Social Sciences: Introduction, „The Dra
ma Review" 1974, nr 3, s. 3-4.
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nienia dyscyplina naukowa powinna badać również festiwale, mecze 
piłkarskie, rytuały interakcyjne, o których mówił Erving Goffman, 
performanse dnia codziennego, czy zajmujące samego Schechnera 
przedstawienia teatru indyjskiego. Co ciekawe, mniej więcej w tym 
samym czasie antropolog Victor Turner, jego późniejszy współpra
cownik, w pracy Gry społeczne, pola i metafory postulował, by pełno
prawnym przedmiotem badań antropologicznych stał się „dramat 
społeczny”17. Tymczasem Schechner chciał, by performatyka „opie
rała się na czystej obserwacji świata i analizie zachodzących w nim 
zjawisk, a nie na intuicji i odczuciach badaczy”18. Jedynie obserwacja 
i analiza miały bowiem zapewniać naukowość badań nad perfor- 
mansami, intuicja zaś należała do repertuaru nieco przestarzałych 
narzędzi, jakimi posługują się artyści.

Czy obserwacja i analiza to naprawdę -  jak chciał Schechner -  
cudowne metody, do których wyłącznie socjologowie mają dostęp? 
Kolejne pokolenia performatyków dowodziły przecież pod wpływem 
jego koncepcji, że performans to oczekiwana odpowiedź na „obiek
tywne” metody w humanistyce. Dlatego od lat siedemdziesiątych XX 
wieku służył on kwestionowaniu tradycyjnego sposobu produkcji 
obiektywnej wiedzy „znikąd”. Jak  w pracy Szkic teońi praktyki prze
konywał francuski socjolog Pierre Bourdieu, którego teorie wpłynęły 
na współczesną performatykę, wiedza zależy od usytuowania bada
cza wobec przedmiotu badań. Badacz, czy -  szerzej rzecz ujmując -  
podmiot poznający, „przyjmując jakiś pun kt w idzen ia na działanie 
i usuwając się z tego działania, by je obserwować, patrzeć na nie z od
dalenia i z góry, czyni praktyczną działalność przedmiotem obser
wacji i analizy”19. Jednak z metodologicznego punktu widzenia taka

17 Victor TURNER, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeń
stwie [1974], tłum. Wojciech Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń
skiego 2005.
,B R ichard SCH ECHNER, Performance and the Social Sciences, s. 4.

19 Pierre BOURDIEU, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat et
nologii Kabylów  [1977], tłum. W iesław Kroker, Wydawnictwo Antyk Marek Dere- 
wiecki 2007, s. 13.
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obserwacja przedmiotu badań z oddalenia i z góry jest niemożliwa 
właśnie ze względu na zakładany dystans. Co więcej, kiedy badacz 
skupia uwagę na tym, co widzi, wpada w pułapkę niekończących się 
reprezentacji i ich interpretacji20. Wychodząc od krytycznych uwag 
Bourdieu na temat obiektywizmu naukowego, proponujemy zatem 
taką metodę badania performansu, która zakłada nie tyle dystans, 
ile zanurzenie się w badanej rzeczywistości. W centrum uwagi znaj
duje się zaś zapośredniczone technologicznie doświadczenie, a nie 
reprezentacje świata.

Inaczej niż Schechner, który fetyszyzował praktyki codzienne 
jako jedyne w swoim rodzaju połączenie nauk społecznych ze sztu
ką, z założenia tworzymy sztuczne, technologiczne środowiska 
performatywne. Słowem „technologia” posługujemy się przy tym 
w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, chodzi o wykorzystywane 
w performansach artystycznych narzędzia, które powstały w ra
mach projektów technonaukowych i obejmują nie tylko takie ma
szyny, jak czujniki czy komputery, ale także oprogramowanie steru
jące światłem, dźwiękiem, wibracjami, obrazem filmowym, mgłą czy 
silnikami. Po drugie, odwołujemy się do definicji technologii, którą 
zaproponował francuski filozof Michel Foucault w wywiadzie udzie
lonym amerykańskiemu antropologowi Paulowi Rabinowowi. Prze
konywał w nim, że technologia to „praktyczna forma racjonalności, 
podporządkowana konkretnemu celowi”. Służy ona zarządzaniu cia
łami i zachowaniami oraz kształtowaniu ich tak z zewnątrz (techno
logia to jedna z form dyscyplinowania ciał), jak od wewnątrz (Fou
cault mówił o „technikach siebie”21). Maszyny i urządzenia cyfrowe 
w projektowanych przez nas środowiskach performatywnych nie
ustannie kształtują wrażenia zmysłowe odbiorców i nimi zarządzają. 
Sprawiają ponadto, że zmysły działają inaczej niż zwykle, podważa

JO O kryzysie reprezentacji w antropologii zob. David H o w e s , Sensual Relations.
il Michel F o u c a u l t , Technologies o f the Self: A Seminar with Michel Foucault, Uni
versity of M assachusetts Press 1988.
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jąc ustalone sposoby nadawania sensów rzeczywistości. W efekcie 
powstają nieznane dotąd sposoby doświadczania świata i ciała.

Z perspektywy tak definiowanej technologii zaproponowa
liśmy na użytek naszego projektu badawczego nową definicję per- 
formansu. W ostatnich latach coraz bardziej powszechne stają się 
bowiem badania performatyczne nad zmysłami. Jako przykład wy
starczy przywołać tom zbiorowy The Senses in Performance pod re
dakcją Sally Banes i André Lepeckiego22 czy pracę The Provocation of 
the Senses in Contemporary Theatre Stephena Di Benedetto23. Choć 
dotyczą one różnych aspektów wrażeń zmysłowych, jakie wywołują 
performanse, łączy je podobne podejście fenomenologiczne, które 
zakłada, że doznania powstają w ludzkim ciele. Każe to oddzielić 
praktyki artystów, intencjonalnie stymulujących zmysły widzów, od 
doświadczeń zmysłowych ich odbiorców.

We wstępie do The Senses in Performance Banes i Lepecki prze
konują, że praktyki performatywne, które oddziałują na wszystkie 
zmysły, „pozwalają wytworzyć zaskakujące, postrzegalne zmysłowo 
rzeczywistości i alternatywne sposoby bycia w świecie"24. Formułują 
zatem koncepcję „performatyki zmysłów”, by skierować uwagę na 
inne zmysły niż wzrok, gdyż widzą w nich nie tyle tworzywo arty
styczne, ile psycho-fizyczno-somatyczne nośniki sensu. Jak  zasad
nie dowodzą, historycy i teoretycy teatru rzadko poddawali refleksji 
inne zmysłowe wrażenia odbiorców niż takie, które wywołują ko
stiumy, muzyka czy gra aktorska. Jak  czytamy w The Senses in Perfor
mance, „badacze zlekceważyli, pominęli bądź nie dość dokładnie opi
sali ogrom danych zmysłowych, dostarczanych przez performans"25. 
Nic nie pokazuje tego lepiej niż przedstawienia wywołujące wraże
nia węchowe lub dotykowe, które ze względu na ich ulotny charakter 
trudno zapisać w formie notacji jak muzykę. Podobnie jak oni, Di Be-

32 The Senses in Performance, red. Sa lly  BANES, A n d ré  L e p e c k i , R outledge 200 7.

21 Stephen Dl BENEDETTO, The Provocation o f the Senses in Contemporary Theatre, 
Routledge 2010 .
24 The Senses in Performance, s. 35.
25 Ibidem, s. 43.
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nedetto w Provocation analizuje znany z klasycznych podręczników 
psychologii schemat akcja-reakcja i nadawca-odbiorca. Posługuje się 
przy tym mało precyzyjnym terminem sen sorium  perform ansu , 
który jednak pomaga mu pokazać, że „smak, zapach, dźwięk, do
tyk i wzrok stanowią ramę poznawczą, dzięki której rozumiemy, jak 
zapośredniczone medialnie środowiska wpływają na odbiór zjawisk 
artystycznych”36.

Tak Banes i Lepecki, jak Di Benedetto zupełnie pomijają rolę, 
jaką w omawianych przez nich zjawiskach artystycznych odgrywa 
technologia. Tymczasem w pracy On Technical Mediation francuski 
socjolog Bruno Latour przekonuje, że technologie „nie stanowią 
środka do konkretnego celu, lecz mediatory; to zarazem cel i środek 
do celu”37. Innymi słowy, trudno uznać technologie za bierne narzę
dzia, czy „nieme” przedmioty, za których pomocą artyści wywołują 
dany efekt artystyczny, „kształtując” doświadczenie odbiorcy. One 
funkcjonują w skomplikowanej sieci sił i praktyk afektywnych. Choć 
performatycy, którzy badają relacje między ciałem, zmysłami i tech
nologią, zwykle zwracają uwagę na ciało jako wytwór konkretnych 
praktyk kulturowych, rzadko wskazują na to, że praktyki te nie tylko 
kształtuje środowisko technologiczne, lecz stanowią one wręcz jego 
integralną część.

Niemiecka medioznawczyni Marie-Luise Angerer w pracy Eco
logy of Affect przekonuje, że w kontekście współczesnych technolo
gii, wywołujących silne wrażenia zmysłowe, trudno mówić o tym, 
że indywidualne ciało ludzkie stanowi siedzibę zmysłów. Jak  zatem 
proponuje, kwestię zmysłów i doznań zmysłowych należy rozpa
trywać w szerszym kontekście tego, co -  odwołując się do ustaleń 
Paula Rabinowa -  nazywa współczesną kondycją. Chodzi jej zaś 
o „takie radykalne przeobrażenia paradygmatu, które zmieniły de

26 Step h en  Dl BENEDETTO, Guiding Somatic Responses Structures Within Perfor
mative Structures: Contemporary Live Art and Sensorial Perception, [w:] The Senses in 
Performance, s. 493.

27 Bru no L a t o u r , On Technical Mediation, „C om m on  K no w led ge" 19 9 4 , nr 2, s. 2 9 

64, tu s. 53.
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finicję tego, co uznajemy za ludzkie”28. Dlatego interesuje ją przede 
wszystkim, „skąd wiemy, że ktoś lub coś doświadcza świata oraz jak 
i gdzie dokładnie to doświadczenie powstaje”. A zatem kiedy bada 
się związki między technologią i percepcją, należy brać pod uwagę 
nie tyle ludzkie ciała i zmysły, ile doświadczenia i procesy tworzenia 
sensów, rozumiane jako „wzajemne relacje między technologiami 
medialnymi, środowiskiem i ciałem; między technologią i kulturą”. 
Ustalenia Angerer okazują się niezwykle aktualne dziś, w czasach 
gwałtownego rozwoju mediów społecznościowych, technologii mo
bilnych, strategii gamifikacyjnych i technik inwigilacji:

Technologie medialne stają się dziś siłą napędową przem ian

0 charakterze społeczno-politycznym , inspirują też nowe teo
rie w naukach ścisłych i hum anistycznych. Z b yt często jednak 

badacze traktują je jako osobne zjawisko, pomijając ich specy

fikę oraz aktywną rolę w  w ytw arzaniu relacji m iędzy ludźmi
1 światem.

Z perspektywy naszych rozważań najważniejsza wydaje się podkre
ślana przez Angerer relacyjność technologii medialnych oraz wytwa
rzane przez nie interakcje między zmysłami i środowiskiem. W tym 
kontekście ludzkie ciała i umysły, czy -  szerzej rzecz ujmując -  na
tura okazują się „nie tyle istniejącą uprzednio sferą rzeczywistości, 
ile wytworem tych interakcji. Ciało i umysł to zjawiska emergent- 
ne”29. Inaczej mówiąc, ludzkie doświadczenie można zdefiniować 
jako „technologicznie zapośredniczoną relację między ciałem i śro
dowiskiem”. W rozważaniach Angerer widać wyraźnie opisany wcze
śniej sposób myślenia o „zmysłach jako narzędziach komunikacji” 
Constance Classen. A zatem zmysły nie są wyłącznie odbiornikami 
informacji ze środowiska, lecz również ich „nadajnikami”. Dlatego 
wrażenia zmysłowe nie powstają w jakiejś konkretnej części ludzkie
go ciała, lecz zawsze „na zewnątrz” niego.

38 Marie-Louise A n g e r e r , Ecology o f Affect, Meson Press 2 0 16 , s. 18 .

39 Ten i następny cytat: ibidem, s. 25.
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¡ TRATEGI E D R A MA T U R G I I  D O Ś W I A D C Z E N I A .  OISPLACEI HAPIIC FIELD( C S)

A by pokazać specyfikę proponowanej przez nas dramaturgii do
świadczenia, poddamy analizie instalacje, które powstały w ra

mach wspomnianego projektu Mediations of Sensation, przede 
wszystkim Displace (2011-2014) i Haptic Field (2014-2017). W obu 
sięgnęliśmy po ustalenia antropologii zmysłów, tradycyjne strategie 
artystyczne i technonauki, żeby wykorzystać zmysły jako „obiekty 
graniczne”30, które nieustannie kwestionują podział na badania na
ukowe i sztukę. Dzięki temu pozwalają połączyć dramaturgię, cele 
strategiczne, konteksty, sposoby działania, historie i metody, trak
towane zazwyczaj oddzielnie.

Projekt Mediations of Sensation rozpoczął się w niekonwencjo
nalny sposób, gdyż punkt wyjścia dał mu nie koncept artystyczny 
czy model teoretyczny, lecz cykl seminariów i warsztatów, podczas 
których analizowaliśmy prace etnograficzne, dokumentujące poza
europejskie „kosmologie zmysłów”, czyli sposoby myślenia o zmy
słach specyficzne dla kultur azjatyckich, indiańskich czy afrykań
skich. Zaczęliśmy od Worlds ofSense wspomnianej już Classen, gdzie 
opisuje ona między innymi „kosmologię węchu” plemienia Ongee, 
rdzennych mieszkańców indyjskiego archipelagu Andamany, a tak
że „kosmologię ciepła” meksykańskiego plemienia Tzotzil. W pierw
szej węch pośredniczy między doświadczeniem czasu, przestrzeni

30 Terminem „obiekt graniczny" am erykańscy socjologowie nauki, Susan Leigh 
Star i Jam es R. Griesemer, określają „przedmioty, wytworzone w trakcie badań 
naukowych, które są na tyle plastyczne, że używają ich rozmaici aktorzy społeczni, 
i zarazem na tyle silne, że podtrzym ują ich tożsamość w różnych przestrzeniach. 
Obiekty graniczne bywają abstrakcyjne bądź konkretne. Choć nabierają innych 
znaczeń w odmiennych kontekstach społecznych, ich struktura pozostaje na tyle 
znana ogółowi społeczeństwa, że mogą służyć jako narzędzia translacji. W ytwa
rzanie i zarządzanie obiektami granicznymi pomaga więc utrzymać spójność wie
lu wchodzących ze sobą w interakcje grup społecznych". Zob. Susan Leigh STAR, 

Jam es R. GRIESEM ER, Institutional Ecology, 'Translations’ and Boundary Objects: Am 
ateurs and Professionals in Berkeley's Museum o f Vertebrate Zoology, 1907-39, „Social 
Studies o f Science" 1989, nr 3, s. 387-420, tu s. 393.
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i podmiotowości, w drugiej doświadczenie temperatury pozwala nie 
tylko wyznaczyć kierunki świata (Tzotzil uznają, na przykład, że 
Wschód to kierunek „Rosnącego Ciepła”, a Zachód „Ciepła Maleją
cego”), lecz też określić płeć (mężczyźni są gorący i ich temperatura 
rośnie z wiekiem, kobiety pozostają zimne). Doświadczenie tempe
ratury reguluje w zasadzie każdy aspekt życia Tzotzil.

Następnie dyskutowaliśmy o relacji między zmysłami w wu 
xingt chińskiej filozofii pięciu żywiołów, które opisał niemiecki hi
storyk Robert Jü tte31, a także o kolejności doznań zmysłowych w ja
pońskiej ceremonii picia herbaty, którą analizowała amerykańska 
antropolożka Dorinne Kondo32. Dużo miejsca poświęciliśmy też kon
cepcji fugi pięciu zmysłów, którą przedstawił Claude Lévi-Strauss33. 
Zainteresował nas tu szczególnie przykład takiej fugi w „kosmologii 
synestetycznej” Indian Desana, zamieszkujących kolumbijskie lasy 
deszczowe. Dla nich świat nie mógłby bowiem istnieć bez emanu
jących energią kolorów, czerpiących siłę ze słońca. Świat wciąż się 
zatem wytwarza jako efekt doświadczeń multimodalnych, którym 
Desana przypisują określone znaczenia. Uważają, na przykład, że 
dźwięk wydawany przez jeden z lokalnych fletów „jest żółty, gorący 
i pachnie jak mężczyzna. Co więcej, napomina rodziców, jak powin
ni wychowywać dzieci”34. Co istotne, tego typu przykłady doświad
czeń międzyzmysłowych nie są dziełem przypadku. Powstają pod
czas starannie przygotowanych rytuałów, kiedy Desana pod wodzą 
szamana spożywają y âgé, czyli pnącze z gatunku Banisteriopsis capi 
o właściwościach halucynogennych.

31 Robert JÜ T T E , A History o f the Senses: From Antiquity to Cyberspace, Polity Press
2005.
33 Dorinne K o n d o , The Tea Ceremony: A Symbolic Analysis, [w:] Empire o f  the Senses.
33 Claude LÉVI-STRA U SS, Surowe i gotowane [1964], tlum. Maciej Falski, Wydaw
nictwo Aletheia 2010 .
34 David H o w e s , Hearing Scents, Tasting Sights: Toward a Cross-Cultural Multi
modal Theory o f  Aesthetics, [w:] Art and the Senses, red. Francesca B acci, David 
M ELLON, Oxford University Press 2 0 11 , s. 176.
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Kończąc ten etap projektu zadaliśmy sobie takie oto pytania: 
Jak  przybliżyć ludziom Zachodu pozaeuropejskie kosmologie zmy
słów lub przynajmniej niektóre ich aspekty, wykorzystując nowe 
technologie? Czy używając technologii zamiast yage, uda się skom
ponować symfonię, która oddziała nie na jeden zmysł (słuch), lecz 
wytworzy różnego typu m iędzyzm ysłow e połączenia?

Wystarczy rzut oka na historię teatru, aby się przekonać, że 
wywoływanie doświadczeń za pomocą mediów to powszechna stra
tegia. Na przykład, w wydanej w 1932 roku pracy Teatr okrucieństwa 
Antonin Artaud przedstawił koncepcję nowego teatru totalnego, 
wykraczającego poza naturalistyczny model końca XIX wieku. Okru
cieństwo jego teatru polegało na tym, że miał on bezpośrednio od
działywać na ciało widzów. Susan Sontag uznała strategię drama
turgiczną Artauda za „przemoc zmysłową” {sensory violence)iS. Cel 
teatru okrucieństwa sprowadzał się bowiem do stworzenia takiego 
środowiska, które wywoła u widza pożądanego typu doznania, gdyż -  
jak przekonywał Artaud -  „każe mu się zwracać nie tylko do umy
słu, ale również do zmysłów, poprzez zmysły zaś -  osiągnąć jeszcze 
bogatsze i płodniejsze dziedziny wrażliwości, będącej w pełnym ru
chu”36. Inaczej mówiąc, Artaud proponował nowy sposób myślenia 
o przestrzeni teatralnej, w której światło, dźwięk, rekwizyty i sce
nografia zaczną wywołać u widzów rozmaite, niezwykle intensyw
ne doświadczenia. Pokazują to znakomicie jego szkice, na których 
widzowie siedzą na scenie na obrotowych krzesłach, gdyż mają stać 
się aktywnymi uczestnikami przedstawienia teatralnego. Jak  pisał 
Artaud, „znosimy podział na scenę i widownię, wprowadzając jedną 
przestrzeń, bez żadnych podziałów i granic, która sama w sobie sta
nie się teatrem działania”37.

15 Susan SONTAG, Artaud, [w:] Antonin Artaud: Selected Writings, red. Susan S o n - 

TAG, University o f California Press 19 7 6 , s. xxxiii.
16 Antonin A r t a u d , Teatr ijego sobowtór, tłum. Jan  Błoński, Wydawnictwa A rty
styczne i Filmowe 19 7 8 , s. 13 4 .

17 Ibidem, s. 67.
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Zainspirowani koncepcjami teatralnymi Artauda i zapisami 
etnograficznymi, które dokumentują alternatywne hierarchie zmy
słów, zaczęliśmy wymyślać nierealistyczne często scenariusze dzia
łań i tworzyć prototypy nowych technologii. Jak  Artaud chcieliśmy 
bombardować odbiorców światłem, dźwiękiem, kolorem i zapachem, 
wywołując u nich doświadczenia międzyzmysłowe. Budowaliśmy 
więc wibrujące ściany, które wywołują zwroty głowy, wypełnialiśmy 
przestrzeń kolorową, sztuczną mgłą, oślepialiśmy widzów światłem 
stroboskopowym i eksperymentowaliśmy z czujnikami pomiaru 
czasu spędzanego przez daną osobę w ciemności, przyrządzaliśmy 
potrawy, które zmieniały smak w miarę jedzenia, tworzyliśmy flu
orescencyjny deszcz albo rzeźby z miodu, do których wnętrza dało 
się włożyć głowę.

Wkrótce pojawiły się kolejne istotne pytania: Jakie uwarunko
wane kulturowo sposoby doświadczania świata pojawią się u zdez
orientowanego widza? Czy doświadczy on fuzji zmysłów? A może 
jeden zmysł (na przykład, słuch) zdominuje pozostałe, wywołu
jąc zjawisko, które psychologowie nazywają „preferencją zmysło
wą"? Jak  przekonują amerykańscy psychologowie Robert B. Welch 
i David H. Warren, skonfliktowane wrażenia zmysłowe oddziałują 
na siebie aż do chwili, kiedy zniknie dysonans poznawczy30. Czy 
takie doświadczenie można analizować, wykorzystując jakościowe 
i ilościowe metody badawcze?

Od rozpoczęcia pracy nad Displace do pierwszego pokazu in
stalacji minęło półtora roku. W tym czasie testowaliśmy nawet naj
bardziej nieprawdopodobne pomysły, zastanawiając się nad tym, jak 
wprowadzić je w życie. Nieustanie też próbowaliśmy przełożyć poza
europejskie kosmologie zmysłów na zapośredniczone technologicz
nie doświadczenie odbiorcy sztuki. Jednak pierwszy pokaz instalacji 
nie odbył się w galerii, teatrze czy muzeum. Displace miał premierę 
podczas dorocznego kongresu Amerykańskiego Towarzystwa An

38 Robert B. W ELCH , David H. W a r r e n , Immediate perceptual response to intersen- 
sory discrepancy, „Psychological Bulletin" 1980, nr 3, s. 638-667, tu: s. 638.
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tropologicznego, który w 20 11 roku odbywał się akurat w Montrealu. 
Przez pięć dni instalację odwiedzali głównie antropologowie, kura
torzy i studenci. Została ona tak zaprojektowana, by kolejne sale ini
cjowały inne doświadczenia międzyzmysłowe. Jak  pisaliśmy w ma
teriałach dla prasy, Displace „wywołuje u odwiedzających wrażenie 
pomieszania zmysłów, wytwarzając nowe sposoby doświadczania 
świata". Instalację odwiedzały sześcioosobowe grupy, które wcze
śniej zarezerwowały bezpłatne wejściówki. Przez dwadzieścia minut 
odwiedzający przechodzili wspólnie przez kolejne sale, doświadcza
jąc głównie rozmaitych wrażeń smakowych i dotykowych. W ostat
niej z nich stworzyliśmy środowisko synestetyczne, w którym pulsu
jące światło, rytmiczna muzyka, smaki i zapachy wytwarzały wręcz 
hipnotyczną fuzję zmysłów.

W Displace interesował nas głównie typ wiedzy, jaki mogą uzy
skać antropologowie, jeśli wezmą udział w zaaranżowanym przez 
nas doświadczeniu zmysłowym. Jak  przekonywał Brecht, do przed
stawienia społeczno-politycznych procesów na scenie konieczna jest 
bardzo skomplikowana technologicznie maszyneria39. Postanowili
śmy więc zbudować urządzenie, które David Howes nazwał „symu
latorem lotu" dla antropologów. Miało ich bowiem przygotować do 
prowadzenia badań wśród kultur, gdzie nie obowiązują zachodnie 
hierarchie zmysłów. Ponieważ nie chcieliśmy wykorzystywać mime- 
tycznych strategii teatru realistycznego do przedstawienia relacji 
etnograficznych, instalacja nie odwoływała się do wiedzy antropo
logicznej. Nie była to ani praca artysty-etnografa, o którym krytycz
nie pisał Hal Foster40, ani realistyczna inscenizacja sprawozdania 
z badań nad obcą kulturą (antropologowie mówią tu o „podobień
stwie do prawdy"). Wrażenia odwiedzających, które zebraliśmy pod
czas wywiadów tuż po Displace, oscylowały między zwykłym opisem 
doznań słuchowych, wzrokowych, dotykowych i smakowych a rela-

19 Zob. C h ris SALTER, Entangled: Technology and the Transformation o f Performance, 
The M IT  Press 2 0 10 , s. 36.

40 Hal Fo s t e r , The Artist as Ethnographer?, [w:] The Traffic in Culture, red. G eorge  

M ARCUS, Fred M y e r s , U n iversity  o f C alifo rn ia Press 19 9 5 , s. 30 2 -3 0 9 .



cjami antropologów, którzy potraktowali instalację jak badania w te
renie. Próbując nadać sens własnym doświadczeniom, opisywali je 
za pomocą kategorii, pochodzących z pozaeuropejskich kultur, któ
re kiedyś badali. Powiększoną nieco instalację pokazaliśmy potem 
na festiwalach sztuk performatywnych TodaysArt w Hadze i Glow 
Next w Eindhoven, które nie miały już nic wspólnego z badaniami 
antropologicznymi.

W Displace nie chcieliśmy zmieniać wiedzy antropologów o po
zaeuropejskich kulturach w doświadczenie odbiorcze. Osadzając 
symbole i znaczenia w nowych kontekstach kulturowych, staraliśmy 
się wytworzyć przestrzeń eksperymentu, w której odwiedzający mo
gli inaczej niż dotąd doświadczyć świata. Pracując nad tą instalacją, 
wykorzystaliśmy model fugi pięciu zmysłów, koncentrując uwagę na 
wywoływaniu doświadczeń międzyzmysłowych. Natomiast w kolej
nej postawiliśmy sobie zupełnie inny cel. W Haptic Field chodziło 
o takie połączenie sztuki nowych mediów, praktyk inżynieryjnych, 
technologii akustycznych i ustaleń antropologii zmysłów, by w cen
trum znalazł się niezwykle ważny zmysł, który w dzisiejszej kulturze 
audiowizualnej często schodzi na dalszy plan, czyli dotyk. Podczas 
gdy dotąd interesowało nas, czym je s t  doświadczenie międzyzmy- 
słowe, teraz problemem stało się to, do czego może ono służyć. Czy 
dzisiejsza technologia medialna może sprawić, że wiele osób będzie 
miało to samo doświadczenie taktylne? Czy kontakt ciała z techno
logią zdoła wywołać to, co francuski socjolog Emile Durkheim na
zwał „zbiorowym uniesieniem”?

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania, zaczęliśmy stu
diować inną pracę Classen, The Deepest Sense41. Szkicuje w niej dzieje 
dotyku od średniowiecza do nowożytności. Uzupełniliśmy tę lekturę 
o analizę innych dokumentów antropologicznych i na tej podstawie 
wybraliśmy dwie pozaeuropejskie koncepcje dotyku, które wykorzy
staliśmy podczas projektowania Haptic Field. Po pierwsze, odwoła-
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41 Constance CLASSEN, The Deepest Sense: A Cultural History o f Touch, University 
of Illinois Press 2012.
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iśmy się do wierzeń plemienia San z Republiki Południowej Afryki, 
lego członkowie uważają, że potrafią przewidzieć odwiedziny krew
nego, gdyż czują wtedy dotyk w miejscach, gdzie ma on blizny lub 
nosi opaskę. Na przykład, jeden z informatorów Classen zapewniał: 
Kiedy kobieta po długiej nieobecności wraca do domu, jej mąż czuje 
na ramieniu ucisk chusty, w której niesie ona dziecko. Dzięki temu 
/vie, że kobieta się zbliża”43. Widać wyraźnie, że dla San dotyk nie 
wiąże się z bliskością, gdyż można go poczuć na odległość. Po dru
cie, odwołaliśmy się do medycyny siddha, wywodzącej się z tradycji 
udów z południowych Indii. Lekarz praktykujący siddha zaczyna 
tażde badanie od zmierzenia tętna pacjenta. Jednak chwyta wtedy 
za nadgarstek pacjenta i swój własny, starając się zsynchronizować 
własne tętno z cudzym, by dowiedzieć się, z jaką chorobą ma do czy
nienia43. Jak  wierzenia San, tak praktyki siddha wykraczają poza to, 
:o Zachód uznaje się za zdroworozsądkowe podejście do świata.

Dyskutując o tych tradycjach, jednocześnie zastanawialiśmy 
się nad tym, jak za pomocą technologii medialnych przekształcić 
doświadczenia San i lekarzy siddha w zbiorowe działanie bądź sce
nariusz takiej gry, w której gracze stojąc w kręgu, przekazują sobie 
wibracje. Następnie eksperymentowaliśmy ze smartfonami w taki 
sposób, żeby wszyscy gracze odczuwali jednocześnie takie same wi- 
nracje. Inaczej mówiąc, chodziło nam o zaprojektowanie sieci smart- 
fonów, która -  przynajmniej w teorii -  umożliwi szybkie przekazy
wanie wibracji z urządzenia na urządzenie, co pozwoli w określonej 
kolejności wywoływać doświadczenia taktylne u ich posiadaczy. Do 
naszego zespołu dołączyło wtedy dwoje doktorantów: medioznaw- 
:zyni Ida Toft, która zajmuje się współczesnymi grami towarzyski
mi, oraz inżynier Ivan Franco, specjalizujący się w projektowaniu 
elektronicznych instrumentów muzycznych. Wspólnie zaczęliśmy 
nbmyślać gry, w których wrażenia taktylne przenoszą się z gracza 
na gracza. Interesowało nas również to, jak doznania o różnej in

3 Ibidem, s. 65.
13 Zob. ibidem, s. 67.
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tensywności wpływają na sposób poruszania się i rytm kroków. Klu
czowe okazało się skalowanie projektowanej przez nas technologii. 
Zakładaliśmy bowiem, że przygotowywaną instalację będzie odwie
dzać wiele osób jednocześnie. Chcieliśmy więc z jednego komputera 
sterować wibracjami urządzeń, które działają w systemie Android 
i iOS, za pomocą napisanego przez nas programu do zarządzania 
kolejnością i siłą wibracji.

Cztery miesiące pracy poszły jednak na marne. Okazało się 
bowiem, że wiosną 2014 roku Apple utrudnił dostęp do sterowni
ków wibracji iPhonea projektantom nowych technologii. Nie mo
gliśmy zatem sterować wibracjami, hakując oprogramowanie tych 
smartfonów. To zaś oznaczało wykluczenie posiadaczy urządzeń tej 
marki. Franco znalazł jednak oprogramowanie, które pozwalało ste
rować częstotliwością i natężeniem wibracji urządzeń, działających 
w systemie Android. Dzięki temu zaczęliśmy tworzyć gry, angażują
ce zmysł dotyku. Tak oto wygląda w naszych notatkach opis jednej 
z nich, którą nazwaliśmy Mixed Signals:

M ixed Signals. Gra na osiem osób i dwa różne sygnały. „Sprawdź 

na co stać twoją skórę". Znajdź w grupie osobę, której sm artfon  

wibruje tak samo jak twój. Cel: zwiększyć świadom ość wrażeń  

zm ysłowych. Alternatyw a: osiem osób, cztery sygnały. Zegar 

odm ierzający czas każdej rundy (liczba rund do ustalenia). Cel 

gry: wykształcić um iejętność słyszenia wibracji. Gracze mogą 

ze sobą współpracować bądź rywalizować. Inne pom ysły: W y

korzystać słuchawki. Każdy uczestnik otrzym uje nieco inne 

wskazówki. Przykład: zbliżając się do kogoś, wchodzisz z nim 

w  sojusz. M echanika gry: RPG. Gra toczy się dzięki temu, że 

gracze się poruszają. Zasady: dotknij kogoś najszybciej, jak 

potrafisz. W  przeciwnym  razie przegryw asz. W ykorzystaj czas, 

baw się nim. Gracze sami odm ierzają czas albo korzystam y  

z m inutnika44.

44 Niepublikowane notatki z sesji roboczej Haptic Field.
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Niestety, efekt prób testowych smartfonów z oprogramowaniem 
Android pozostawiał wiele do życzenia. Gra okazała się nieciekawa 
estetycznie (zerowa możliwość generowania wibracji o różnym ryt
mie i natężeniu), wymagała też wysoce zaawansowanej technologii. 
Z trudem udawało się nam synchronizować i skalować wibracje wię
cej niż dwóch smartfonów. Co więcej, ze względu na amplitudę wi
bracji smartfony okazały się po prostu za głośne. W związku z tym 
porzuciliśmy zarówno pomysł wykorzystania istniejących urządzeń 
wibrujących w smartfonach, jak i ideę stworzenia instalacji dla wielu 
uczestników. Z podobnej metody prób i błędów korzysta wiele pro
jektów, łączących sztukę z technologią. Ich wykonawcy poruszają się 
we mgle; nieustannie coś testują, ponoszą porażki i powtarzają nie
udane eksperymenty. Jak  twierdzi historyk nauki Hans-Jórg Rhein
berger, także tradycyjne badania naukowe nieustannie znajdują się 
na granicy tego, co znane i nieznane45. Podobnie nie da się przewi
dzieć przebiegu procesu twórczego. Artysta nie kieruje się przecież 
racjonalnymi przesłankami, nie zawsze też działa systematycznie 
i nie zawsze podejmuje logiczne decyzje. Kiedy więc uznawaliśmy, że 
jakieś rozwiązanie się „sprawdziło”, potwierdzaliśmy tym samym, że 
przypadek, porażka, nieporozumienie, ograniczony dostęp do zaso
bów czy źle dobrane techniki stanowią integralny element procesu 
twórczego46.

Porzuciwszy dotychczasowe sposoby postępowania, posta
nowiliśmy wrócić do wcześniejszego projektu Ilinxt którego efekty 
w postaci instalacji pokazywaliśmy w latach 2014-2016 w Europie 
(Haga i Berlin) oraz w Japonii, w tym czasie istotnie ulepszając 
wykorzystane w nim metody. Jak  Displace, llinx miał wywoływać 
symultaniczne wrażenia wielozmysłowe, atakujące słuch, wzrok 
i dotyk odwiedzających w celu „zaburzenia” ich poczucia orienta
cji. Czteroosobowa grupa poruszała się tu przez dwadzieścia minut

45 H ans-Jörg R h e i n b e r g e r , Toward a History o f Epistemic Things: Synthesizing 
Proteins in the Test Tube, Stanford University Press 1997.
46 Chris SALTER, Alien Agency, s. 14.



2 18 DAVID HOWES,  CHRIS S A L TE R

w wyciemnionej przestrzeni, poddana działaniu rozmaitych bodź
ców akustycznych, dotykowych i wzrokowych. Do Ilinx udało nam 
się przygotować jedynie cztery stroje z powodu wysokich kosztów 
i skomplikowanych technologicznie urządzeń. Aby sterować trzy
dziestoma urządzeniami wibrującymi wszytymi w ubrania, musie
libyśmy zbudować gęstą sieć mikrokontrolerów. Dlatego Franco 
zaproponował, żeby zastąpić je małymi urządzeniami (nadaliśmy 
im później nazwę wibropiksele), które można przykładać do skóry 
odwiedzających bądź zakładać na ubranie, a w razie awarii szybko 
wymienić. Ten pomysł, dzięki któremu udało nam się przygotować 
dwumiesięczny pokaz Ilinx w Szanghaju w 2016 roku, dał też począ
tek instalacji Haptic Field (HF).

W HF jednocześnie bierze udział osiemnaście osób. Każda ma 
siedem wibropikseli na rękach, nogach i klatce piersiowej, generu
jących określone wibracje, które rozchodzą się po ciele odwiedzają
cych. Co więcej, dzięki czterem wbudowanym diodom LED o dużej 
mocy wibropiksele świecą w ciemności. Odwiedzający najpierw 
otrzymują od wolontariuszy specjalne gogle z półprzezroczystego 
tworzywa, które niemal całkowicie odbierają ostrość i głębię ich wi
dzeniu. Następnie, jeden po drugim, przechodzą przez system słabo 
oświetlonych pomieszczeń, w których słychać delikatną muzykę. Je 
dynym źródłem światła są tu pojedyncze, różnokolorowe lampy LED 
o różnej intensywności, zawieszone na różnej wysokości.

Instalacja HF, którą pokazaliśmy w 2017 roku w muzeum Mar
tin Gropius Bau w Berlinie w ramach Berliner Festspiele, składała 
się z czterech sal (i przebieralni) o różnej wielkości. Każda miała 
nie tylko odmienny układ świateł, lecz także specyficzny dla siebie 
system odtwarzania dźwięku. W pierwszej i czwartej znajdowały 
się dwu- i czterokanałowe głośniki, z których dochodziły pulsujące 
dźwięki o niskich częstotliwościach, a towarzyszyło im zmieniające 
się w tym samym rytmie kolorowe światło. W drugiej sali światło 
w kolorach podstawowych (czerwony, zielony i niebieski) zmieniało 
się najpierw w odpowiadającym dźwiękowi łamanym rytmie. Potem 
częstotliwość dźwięku stopniowo malała i światło zaczynało pulso
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wać, a kolorowe światła zastąpiło rytmiczne światło stroboskopowe. 
Każda sala wywoływała zatem odmienne przestrzenno-czasowo- 

-akustyczno-afektywne wrażenia w efekcie działania tyleż opisanych 
systemów audiowizualnych (połączeń światło-dźwięk), ile interakcji 
między percepcją sensomotoryczną odwiedzających (fuzja wrażeń 
wzrokowych, słuchowych, dotykowych, propriocepcji, zmysłu rów
nowagi i doświadczeń kinestetycznych) i zaprojektowanymi przez 
nas środowiskami technologicznymi.

Zaprojektowane interakcje świateł i dźwięków połączyły się po
nadto z sekwencjami wibrujących wibropikseli i odpowiednimi wra
żeniami dotykowymi. Odwiedzający czuli wibracje i widzieli efekty 
świetlne tak na własnym ciele, jak wokół siebie. Inaczej mówiąc, 
mieli świadomość, że również inne osoby, których obecność bardziej 
wyczuwali niż dostrzegali, odczuwają takie same wibracje. Doświad
czali tego nawet wówczas, gdy przez zamglone gogle widzieli jedy
nie niewyraźne zarysy sylwetek. Na przykład, w pewnym momen
cie wszystkie wibropiksele na klatce piersiowej wibrowały w rytmie 
bijącego serca, które odwiedzający często identyfikowali jako swoje 
własne. Po chwili zaczynało im się wręcz wydawać, że całe otoczenie 
wibruje w rytm ich tętna. Jak  ujął to jeden z odwiedzających: „Czu
łem się tak, jakby ktoś transmitował na żywo bicie mojego serca".

W HF chcieliśmy sprawdzić, czy można wspólnie odczuwać 
wrażenia dotykowe, najbardziej przecież intymne z doświadczeń 
zmysłowych. Czy da się inaczej pomyśleć o dotyku niż jako o zmyśle 
nierozerwalnie związanym z bliskością? Czy przy pomocy nowych 
technologii można zaprojektować rozłożone w czasie i przestrzeni 
doświadczenia haptyczne dla wielu odwiedzających? Szukając odpo
wiedzi na te pytania, doszliśmy do wniosku, że dotyk i inne wraże
nia zmysłowe niekoniecznie łączą  się z konkretnym ciałem i udaje 
się je rozproszyć między wiele ciał. Zmysły przypominają bowiem 
rozpylony w powietrzu aerozol, który trudno uchwycić w jednym 
miejscu w przestrzeni. W odróżnieniu od Displace, w HF przygoto
waliśmy takie technologiczne środowisko, w którym wrażenia doty
kowe zacierały granice między ludzkimi ciałami.
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D O Ś WI A D C Z E N I E  U C Z E S T N I C Z Ą C E

Aby poznać reakcje odwiedzających na nasze immersyjne środowiska 
i zarazem poddać je analizie, sformułowaliśmy koncepcję „etnografii 
zmysłów", która stosuje metodę „doświadczenia uczestniczącego"47. 
Nasze podejście różni się jednak od typowej dla tradycyjnej antro
pologii metody „obserwacji uczestniczącej", polegającej na doświad
czaniu określonych zjawisk wraz z informatorami. W naszym przy
padku badacz rezygnuje ze statusu obserwatora, który z dystansu 
przygląda się istniejącej niezależnie od niego rzeczywistości. Razem 
z tymi, których doświadczenie ma badać, zanurza się w to samo 
sztucznie stworzone środowisko. Interesują go przy tym zwłaszcza 
sposoby doświadczania świata, które wypracowują odwiedzający 
w środowiskach wielozmysłowych, gdzie odpowiednio zaprojekto
wana technologia dostarcza bardziej zróżnicowane bodźce.

Także antropolodzy, którzy brali udział w projekcie, odwie
dzali nasze instalacje, koncentrując uwagę na tym, jakie zmiany ich 
nastroju one powodowały. Na ile to możliwe, starali się ponadto 
analizować doświadczenia innych odwiedzających. Dlatego podczas 
trwających około pół godziny spotkań w grupach, zadawali pozosta
łym starannie przygotowane pytania o to, jak się zachowywali, jakie 
emocje odczuwali i jakie znaczenie przypisywali doświadczanym wra
żeniom. Interesowały ich zatem zarówno doświadczenia zmysłowe, 
jak i procesy tworzenia się sensów. Jak  bowiem przekonują brytyjscy 
etnografowie w pracy The Senses in Self, Society, and Culture, „kiedy 
postrzegamy coś zmysłami, od razu nadajemy temu znaczenie"48.

Wykorzystane przez nas metody antropologicznie nie słu
żyły wyłącznie do dokumentowania doświadczeń, lecz ponadto 
wpływały na kształt instalacji. Najlepszym tego przykładem jest 
zastąpienie skomplikowanej technologicznie sztucznej mgły, którą

47 Zob. David HOWES, Sensual Relations; François LAPLANTINE, The Life o f the
Senses: Introduction to a Modal Anthropology, tłum. Jam ie Furniss, Bloom sbury 2015. 
4fl Phillip VANNINI, Dennis W ASKUL, Simon G o t t s c h a l k , The Senses in Self, Socie
ty, and Culture: A Sociology ofth e Senses, Routledge 2012.
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wykorzystaliśmy w Displace, przez gogle w Haptic Field. Choć oba 
rozwiązania służyły dezorientacji odwiedzających, w tym drugim 
przypadku doświadczenie było o wiele bardziej intensywne. W prze
ciwieństwie do mgły, która zmienia otoczenie, gogle modyfikowały 
jedynie ostrość widzenia, co pomagało sproblematyzować dominu
jącą w kulturze Zachodu hierarchię zmysłów, w której najważniejsze 
miejsce zajmuje wzrok, dostarczający nam w miarę pewnej wiedzy 
o świecie. Jeden z odwiedzających skomentował to następująco: 

„Nie widziałem innych ludzi. Raczej odczuwałem ich obecność na 
odległość". Biorąc pod uwagę takie doświadczenia i wymogi bezpie
czeństwa, nieustannie zmienialiśmy również sposób wykorzystania 
sznurowych poręczy w Ilinx i Haptic Field. Niektórzy odwiedzający 
przekonywali, na przykład, że utrudniały one pełne odczucie dezo
rientacji, gdyż w każdej chwili można się było ich złapać. Inni nato
miast twierdzili, że to znakomite zabezpieczenie na wypadek wybu
chu paniki. Wielu odwiedzających Haptic Field korzystało z poręczy 
zawieszonej wzdłuż jednej ze ścian, gdyż pomagała im przechodzić 
z pomieszczenia do pomieszczenia. Byli też jednak tacy, którzy wo
leli stąpać po omacku z wyciągniętymi rękami, niczym zombie. Jed 
na osoba szła nawet z rękami uniesionymi do góry w geście znanym 
z obrzędów Zielonoświątkowców, których nawiedza Duch49.

Odwiedzający Haptic Field zwykle pozostawali w parach bądź 
grupach. Na przykład, w indonezyjskim Bandung okazało się, że trzy
mają się blisko siebie nie tylko ze strachu przed ciemnością. Obawia
li się też duchów, które w każdej chwili mogły się pojawić. W innych 
miejscach na świecie odwiedzający szli obok siebie, swobodnie ga
wędząc. Często podciągali gogle na czoło, gdyż -  jak wyjaśniali pod
czas wywiadów -  chcieli przyjrzeć się skomplikowanej maszynerii, 
z której ponoć musieliśmy korzystać. Tymczasem scenografia Haptic 
Field składała się wyłącznie z wcześniej opisanych, zwisających z su

49 Marleen DE W lT TE, The Electric Touch Machine Miracle Scam: Body, Technology 
and the (Dis)authentication o f the Pentecostal Supernatural, [w:] Deus in Machina: 
Religion, Technology and the Things in Between, red. Jerem y STOLOW, Fordham Uni
versity Press 2013.
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fitu świateł LED i kilkunastu głośników. Inni odwiedzający mieli cały 
czas gogle na oczach, żeby nie „zepsuć magicznego efektu". Dlatego 
też w ciszy przechodzili przez kolejne pomieszczenia. Koncentrowa
li uwagę na sygnałach, które sami nadawali i odbierali od innych (na 
przykład, w postaci pulsującego światła wibropikseli). Jak  pokazują 
ich relacje, doświadczyli czegoś w rodzaju „niekontrolowanej komu
nikacji". Odwiedzający, od którego wypowiedzi zaczęliśmy, mówił 
z przekonaniem, że nie tyle chodziło o komunikację między ludźmi, 
ile o komunikację między zwierzętami. Jak  przekonywał, odwiedza
jąc Haptic Field czuł się jak świetlik, porozumiewający się z innymi 
przedstawicielami swojego gatunku. Choć przyszedł z partnerem, 
w pewnym momencie się rozłączyli i kontynuowali wędrówkę w po
jedynkę. Jednak po wyjściu z ostatniej sali odczuli ogromną ulgę, że 
znów są razem.

Wielu odwiedzających Haptic Field podkreślało, że pozwalali 
sobie na takie nietypowe dla miejsc publicznych zachowania, jak 
taniec, całowanie się czy przytulanie. Na przykład, w jednej z sal 
kobieta i mężczyzna wykonali ekstatyczny taniec. Najpierw uda
wali, że boksują się ze zwisającymi z sufitu światłami LED, a potem 
zaczęli dziko pląsać. Niektórzy porównywali swoje wrażenia do do
świadczenia mistycznego. Inni mieli poczucie obcowania z „jakąś 
nieznaną dotąd religią". Dla jeszcze innych była to dobra okazja do 
zgubienia się w świecie wszechobecnej nawigacji Google Maps. Nie 
brakowało też osób z mieszanymi uczuciami. Jednych proponowa
ne doświadczenia przyprawiały o mdłości, dodając zarazem energii. 
Inni oczekiwali jakiejś „fikcyjnej ramy" bądź historii, tymczasem my 
chcieliśmy uniknąć warstwy narracyjnej, która mogłaby wpłynąć na 
doświadczenia odwiedzających, ograniczając ich wyobraźnię.

Czego dowiedzieliśmy się z Haptic Field o doświadczeniach 
międzyzmysłowych? Szukając odpowiedzi na to pytanie, przywołaj
my kolejne relacje. Ktoś twierdził, że czuł się tak, „jakby zanurzał 
się w mętnej wodzie". Ktoś inny, że stracił poczucie granicy mię
dzy własnym ciałem i otoczeniem. Jak  wynika z tych wypowiedzi, 
w przypadku niektórych osób wrażenia zmysłowe nie ograniczały
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się wyłącznie do (jednokierunkowej) relacji między bodźcem i reak
cją czy nadawcą i odbiorcą, co pozwoliło im doświadczyć środowiska 
zmysłowego. Czy udało się nam przekonać ludzi, że wrażenia doty
kowe można podzielać, tworząc nowe granice między tym, co nama
calne i tym, co haptyczne (nie mylić z „dzieleniem postrzegalnego" 
Rancière a5°)? Choć z pewnością odkryliśmy lukę w tradycyjnym dla 
Zachodu myśleniu o sensorium, nadal istnieje wiele społecznych, 
politycznych i etycznych przeszkód, by odwiedzający nasze instala
cje mogli choć przez chwilę poczuć się jak członkowie plemienia San. 
Jakie zatem wnioski wyciągnęli, bombardowani zmieniającymi się 
bodźcami zmysłowymi? Czy doświadczyli chwili, w której „przetwa
rzanie danych staje się środowiskiem", jak pisze brytyjska socjoloż- 
ka Jennifer Gabryś51? Trudno powiedzieć. Jednak instalacja Haptic 
Field zachęciła jedną z uczestniczek do refleksji nad własnym życiem, 
co oznacza, że długie godziny spędzone przez nas na eksperymento
waniu nie poszły na marne.

P O D S U M O W A N I E

W  niniejszym rozdziale zaproponowaliśmy, żeby ludzkie doświad
czenie zmysłowe, czy -  precyzyjniej rzecz ujmując -  „doświad

czanie", potraktować jako performans. Chodzi tu o aktywny proces,

50 Według Rancièrea dzielenie postrzegalnego to narzucanie zasad uczestnictwa 
w przestrzeni społecznej, które ustanawiają to, co w danym kontekście postrze
ga się zmysłami. Inaczej mówiąc, pokazuje ono, jak określony sposób mówienia 
o wrażeniach zmysłowych przesądza o tym, co można zobaczyć bądź usłyszeć. 
Rancière zwraca uwagę głównie na polityczny wym iar wrażeń zmysłowych, pom i
jając ich afektywny, ucieleśniony aspekt, gdyż traktuje dzielenie postrzegalnego 
w sposób metaforyczny. Nas tymczasem bardziej interesują aspekty fenom enolo
giczne doświadczenia, które trudno usytuować w konkretnym ludzkim ciele (nie 
można więc mówić o żadnym „dzieleniu"). Por. Jacques RANCIÈRE, Dzielenie po
strzegalnego. Estetyka i polityka [2004], tłum. Maciej Kropiwnicki, Jan  Sowa, Kor
poracja Ha!art 2007.
51 Jenn ifer G a b r y ś , Program Earth: Environmental Sensing Technology and the 
Making o f a Computational Planet, University of M innesota Press 2016.
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nie zaś bierny odbiór bodźców, jak chciał John Locke, którego kon
cepcja wpłynęła na nowoczesną psychologię. Percepcja zmysłowa 
polega bowiem na nieustannej negocjacji między ciałem i środowi
skiem. Jak próbowaliśmy pokazać, zmysły biorą udział w ustana
wianiu odmiennych w różnych kulturach relacji między jednostką 
i środowiskiem. Istotną w tym rolę odgrywają technologie (rozu
miane jako „przedłużenie zmysłów”), które modyfikują wrażenia 
zmysłowe. Performatywne środowiska multisensoryczne, które 
stworzyliśmy w ramach projektu Mediations o f Sensation poszerza
ły sensorium (definiowane jako całość doznań zmysłowych) w nie
oczekiwanych dla nas kierunkach. Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie nasz model pracy. Najpierw omawialiśmy wybrane relacje et
nografów, dokumentujące rozmaite sposoby doświadczania świata 
w kulturach pozaeuropejskich, następnie staraliśmy się wywołać 
takie doświadczenia przy pomocy odpowiednio zaprojektowanych, 
nowych technologii. Wreszcie, korzystając z metody etnografii zmy
słów, analizowaliśmy efekty działań artystycznych i wywołane przez 
nie doświadczenia. Tego typu technonaukowoartystyczne ekspery
menty z technologizacją zmysłów przyczyniają się do wypracowa
nia międzykulturowego języka, służącego do mówienia o zmysłach. 
Natomiast stosowane przez nas wielo- i międzyzmysłowe strategie 
dramaturgiczne kwestionują zwyczajowe sposoby doświadczania 
świata. Zaburzając normalne widzenie i rezygnując ze spójnej nar
racji, z jaką mamy do czynienia chociażby w grach wideo, staraliśmy 
się zachęcić odwiedzających do krytycznej refleksji nad doświadcze
niem ich własnego ciała. O tym, że nam się udało, świadczy najle
piej jedna z przywoływanych na wstępie wypowiedzi. Epifaniczne 
doświadczenie, które opisuje, miało z jednej strony charakter poza- 
ludzki, gdyż na jego kształt wpłynęło wielu nie-ludzkich aktantów 
(na przykład, technologia). Z drugiej zaś było bardzo ludzkie. Ta 
podwójność wynika z prostego faktu, że ludzkie doświadczenie jest 
zawsze ludzkie i nie-ludzkie jednocześnie.

Tłumaczenie Mateusz Chaberski


