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Wystawianie teorii
Roma Sendyka

Wystawić na zewnątrz, wystawić na widok, wystawić 
na strzał, na słońce, w galerii, na scenie, wystawić na 
licytację, do wiatru, na stanowisko, wystawić świadec
two, wystawić rachunek, wystawić opinię1.

Prezentowany w tomie zespół tekstów wystawia świa
dectwo, zdaje relację z wydarzeń z kwietnia 2016 roku2. 
To tekstowy wariant pracy ze szczególnym materiałem, 
podjętej z eksperymentalnym zamiarem. Początkowo 
chodziło jedynie o praktykowanie analizy kulturowej, 
o próbę zrozumienia i zastosowania metody. Szybko oka
zało się jednak, że niezaplanowane wyjściowo w sztywny 
sposób działanie, niepoddane ograniczającym przedza- 
łożeniom, ewoluowało: materiał ulegał zmianie i stawało 
się coraz bardziej oczywiste, że domaga się innej reakcji, 
że żąda nowych narzędzi i innych kompetencji; że aby

1. N ow y słow nik ję z y k a  polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s. 1 19 0 —119 1.
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odpowiedzieć na te zapotrzebowania, potrzeba nowych 
współpracowników, odmiennych form wyrazu, a nawet 
nowych przestrzeni. To, co dostarczała nam Mieke Bal 

— filmy, które dopiero co schodziły ze stołu montażowe
go — chciało wystawienia na widok. Zdecydowaliśmy się 
więc na radykalny krok — wystawienia czegoś, co mogło 
pozostać w obszarze uniwersyteckiego seminarium — na 
zewnątrz. Wystawienia spotkania czyjegoś i naszego my
ślenia na widok publiczny. Wystawialiśmy tym samym 
siebie na ryzyko, prezentowany materiał — na krytykę, 
może nawet na bezlitosny strzał. Przez chwilę można było 
się wahać — wystawiać na scenie czy w galerii? Wybór 
padł na galerię.

Przedefiniowanie wstępnych planów i trybu pracy prze
kształciło tradycyjnie hierarchiczną strukturę grupy se
minaryjnej w zespół, w formę wspólnotową (nieomal 
automatycznie, nie całkiem wiadomo kiedy), nazwaną 
Kolektywem Kuratorskim. Staliśmy się otwartą grupą 
chętnych do współmyślenia oraz współpracy badaczy 
i kuratorów powiązanych z różnymi wydziałami, z której 
można było zarówno wystąpić, jak i do której można było 
w każdej chwili dołączyć. Oznaczało to wystawienie na 
siebie nawzajem. Nauka zespołowości była trudnym pro
cesem przezwyciężania typowych zależności wewnątrz 
akademii: osiągnięcie potrzebnego nam stanu grupowe
go bezkształtu okazało się niełatwe, przejścia przez do
świadczenia nieuchronnie związane z kolektywnym kura- 
torowaniem — od przyjaźni po konflikt — skomplikowane. 
Ostatecznie jednak przeżycie procesu demokratyzowania 
relacji zbliżyło nas do źródłowych idei wspólnotowej nauki, 
dawnego, zarzuconego universitas.
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By objaśnić nasze działania, trzeba rozpoznać najpierw 
skalę trudności, jaką wprowadzał obiekt, z którym praco
waliśmy. Mieke Bal poddała krytycznej analizie dwie potęż
ne podstawy nowoczesnej episteme — kartezjanizm i psy
choanalizę. Materiał dyskursywny krytyczka przekształciła 
w quasi-fabularny szkic wizualny, który jednak nie został 
pozbawiony teoretycznych wypowiedzi w tradycyjnej 
akademickiej formie (zob. tekst Mieke Bal Wątpienie jako 
rozwaga. O niezbędnej niepewności w niniejszym tomie). 
Dyskusja nad spuścizną Medytacji nie była jednak jedy
nym tokiem myślowym. Równocześnie pojawiały się ko
lejne płaszczyzny problemowe, które przenikały się wza
jemnie, tworząc przebiegi tak zrośnięte, że właściwie nie 
do rozdzielenia: kwestia kobiet i ich emancypacji w nauce, 
sprawa poznawania zmysłowego i racjonalnego, rola dzie
ciństwa w budowaniu postaw kognitywnych, wreszcie — 
funkcja afektów w ludzkim doświadczeniu.

Rozpoznawanie poszczególnych elementów tego nieorto- 
doksyjnego zespołu komunikatów, które do nas docierały, 
wymagało przekształceń w obrębie praktyki analitycznej. 
Zwykle interpretator ma przewagę nad swoim obiektem — 
dowolnie go pozycjonuje, obracając ku sobie tą stroną, 
która go najbardziej interesuje. Ma do dyspozycji pewne 
narzędzia i niepodważalne kompetencje. Nasz obiekt był 
w ruchu, zmieniał się. Był tak heterogeniczny, że wymagał 
raczej elastyczności i pomysłowości niż trwale zorganizo
wanego warsztatu. Demokratyczna struktura naszej pracy 
nie pozwalała nam na zwarcie szyków, na sformatowa
nie spotkania z przedmiotem, w którym byłby nam pod
porządkowany. Konsekwentnie przyznaliśmy mu status

równorzędny wobec nas samych. W ten sposób nasza 
praca naukowa przekształciła się w rodzaj performan- 
su, w którym wzięły udział: teoria, historia, tekst, obraz, 
przestrzeń, wreszcie osoby z przeszłości i współcześni 
analitycy oraz interpretatorzy.

Szczególny przypadek (spotkania Kartezjusza i królowej 
Krystyny) stawał się przestrzenią, którą za Hubertem 
Damischem można rozważać jako miejsce rezonujące- 
go współmyślenia z obiektem. Potraktowaliśmy problem, 
który przychodziło nam rozwiązać, zgodnie z formułowa
nymi przez tego badacza zaleceniami pracy z „obiektem 
teoretycznym” — niepowołanym przez nas, a powołują
cym nas do odpowiadania na jego wezwania. Obiektem, 
którego nie da się wyjaśnić, rekonstruując po prostu jego 
historię, wymagającym ujęcia go jako teorii i odpowiedzi 
na niego także teorią. Poszukiwaliśmy sposobu aktualiza
cji myśli generowanych przez obiekt (który wkraczał w tę 
akcję, co podkreślam raz jeszcze, na warunkach partne
ra, nie „przedmiotu naszych działań”). Upodmiotowienie 
obiektu nie tylko praktycznie przezwyciężało kartezjański 
dualizm przedmiot—podmiot (co w szczególny sposób 
rezonowało z planami Bal), ale też pozwalało nam ominąć 
pytanie o wybór naszego towarzysza w Kolektywie. Kryte
rium selekcji jest bowiem w takiej sytuacji nieistotne: nasz 
przedmiot dołącza do nas tak, jak każdy uczestnik zespo
łu, nie musząc uzasadniać akcesu.
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Obiekt teoretyczny jest partnerem o szczególnych 
wymaganiach:

Obliguje cię do 
tworzenia teorii, 
równocześnie wyposa
żając w narzędzia do 
tej pracy. Tak więc jeśli 
zgodzisz się zaakcep
tować go na warunkach 
teoretycznych, on sam 
wyprodukuje wokół sie
bie efekt teoretyczny3.
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Efektem pierwotnym tego spotkania był nasz ruch my
ślenia wokół obiektu. Praca rozumienia i odpowiedzi na 
idiosynkrazje obiektu polegała na twórczym budowa
niu rozmaitych, niekoniecznie łączących się w linearną 
narrację, odpowiedzi na jego zapotrzebowania. Objaśnia
jącą metaforą naszej praktyki mogłoby być porównanie 
naszego obiektu-„partnera myślenia”do naruszonego 
pojemnika, z którego co raz wycieka sens, zmuszając 
do szybkiej akcji tamowania szczeliny. Tak więc „ujęcie 
obiektu jako teorii” — paradoksalnie — przyjmowało for
mę praktycznej „opieki” . Obiekt generował ruch, działanie 
i wymuszał użycie takich, a nie innych narzędzi interwen
cyjnych, jakby wstępnie — Damisch miał rację — projekto
wał nasze czynności.

Ujmowanie obiektu jako teorii, poprzez teorię, „odbiera
nie” i „dobieranie” od niego narzędzi i budowanie z nich 
własnych po to, by zwrócić się z powrotem ku obiektowi, 
zmusiło nas do przemyślenia tego, czym „teoria” stawa
ła się w naszych działaniach. Tradycyjne jej rozumienie 
jako sekwencji logicznie powiązanych twierdzeń, które 
dotyczą jakiegoś obiektu, opisują go i objaśniają, nie było 
w naszej sytuacji funkcjonalne. Podobnie ponowocze- 
sne myślenie o teorii, w którym staje się ona retorycznie 
naddeterminowaną prezentacją indywidualnej inter
pretacji, nie miało zastosowania. Obiekt nie był stabilny, 
objaśniał się sam, z naszą jedynie pomocą, a władza nad 
nim została oddana.

3 . Y.-A. Bois, D. Hollier, R. Krauss, H. Dam isch, A  Conversation with H ubert D am isch , „October” 1998, 

vol. 85, No. 3, s. 8 .

Przyjęliśmy więc pozycję pośrednika między obiektem 
a szerszą publicznością, stawką zaś stała się nie tyle 

„teoria”, co „teoretyczny efekt”, o którym mówił Damisch.
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Odpowiadaliśmy na wezwanie. Dostarczaliśmy wymaga
nych narzędzi. Przejmowaliśmy te, które udostępniał sam 
obiekt. Dość szybko dało to wyniki w postaci dynamicznej 
sieci znaczeń i relacji, punktowych „rozświetleń”, dostęp
nych teorii i historii, w prace wmieszały się przestrzenie 
i obiekty, wypełniły ją obrazy, w końcu również dźwięki. 
Wszystkie te składniki wspierały proces naszego rozumie
nia obiektu: tak chciałabym rozumieć jego „teoretyczny 
efekt”.

Heterogeniczne skutki tych działań nie dawały się jednak 
powiązać w żadną narracyjną formę prezentacji. Jasne 
również było, że ich stekstualizowanie odda jedynie w nie
wielkiej części ów wielokierunkowy „efekt” (o czym mogą 
się przekonać ci czytelnicy tego tomu, którzy widzieli 
efekty naszej pracy ujęte w 2016 roku w innym medium). 
Skorzystaliśmy więc z okazji: Mieke Bal rzadko powstrzy
muje się od dostarczania wskazówek w kwestii sposobu 
pokazywania jej prac. My, mając pełną wolność postępo
wania z obiektem, postanowiliśmy wystawić teorię, wy
stawić ją na zewnątrz, wystawić na krytykę, w końcu — 
wystawić jej świadectwo.

Przemieszczenie naszej pracy — wyjście poza akademię 
„w miasto”, „na zewnątrz”, pozwala pomyśleć o naszej 
praktyce jako o „zmianie pozycji” — o „eks-pozycji” . Jeśli 

„wystawianie teorii” byłoby równoznaczne z jej „ekspono
waniem” , to literaturoznawczo-retoryczna konotacja tego 
ostatniego terminu pozwala na sięgnięcie na chwilę po na
rzędzia bardziej typowe dla naszych pierwotnych specja
lizacji. Prezentacja argumentów Kolektywu nie mogła się

odbyć ani w formie spójnej narracji, ani neutralnej (relacja 
z obiektem stała się angażująca) deksrypcji, ani podpo
rządkowującej widza argumentacji. Z czterech klasycz
nych modalności dyskursywnych pozostawała właśnie 
ekspozycja, czyli wprowadzenie do opowieści, przedsta
wienie jej założeń i tła — stopniowe, wielostronne, w naj
lepszych realizacjach niemal dla widza niezauważalne. Za
danie wystawiania teorii w galerii, zbudowania warunków 
dla maksymalnie wielostronnego ujawnienia się „efektu 
teoretycznego” związało się w ten sposób w naszym my
śleniu również z zamierzeniem zorientowania odbiorcy, 
wciągnięcia go w przedsięwzięcie na równie demokra
tycznych warunkach, które dotyczyły nas i obiektu.

Przeniesienie dynamicznego „efektu teoretycznego” 
w przestrzeń muzeum okazało się niepozbawione trud
ności. W momentach kryzysowych dawała rezultaty kon
sekwentnie stosowana metoda Damischa: odpowiadanie 
obiektowi. „Efekt teoretyczny” poszerzał się, zagarniając 
sale Muzeum Fotografii w Krakowie i jego archiwa. Obiekt 

„obligował do reakcji” , reagowaliśmy na to wezwanie na
rzędziami (ramy, urządzenia optyczne, wyposażenie fo to
graficznych ateliers, zbiory fotograficzne) dostarczanymi 
przez inny obiekt — ten, w którym się znaleźliśmy.

Wystawianie na widok naszego myślenia, zorganizowania 
go wokół obiektu (czy też — w końcu — pluralnych obiek
tów) z udziałem obrazów, przedmiotów i tekstów, szybko 
zrodziło potrzebę ujawnienia tego, co wydarza się pomię
dzy składowymi takiego zdarzenia: uwzględnienia ruchu 
i cielesności tych, którzy zajęliby z nami projektowaną
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przestrzeń; przemyślenia relacji, napięć i spojeń pomiędzy. 
Przychodzący natychmiast na myśl Benjaminowski mo
del konstelacji wskazywał na potencjalnych sojuszników, 
praktyków postępowania z „efektem teoretycznym na 
wystawie”: zrealizowane myślenie modelem atlasu, pre
zentowane w różnych odsłonach w 2010 roku w Museo 
Reina Sofia w Madrycie, w ZKM (Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie) w Karlsruhe i w Deichtorhallen-Sam- 
mlung Falckenberg w Hamburgu wedle zamysłu Georgesa 
Didi-Hubermana, wywiedziona z tej prezentacji wysta
wa w Palace de Tokyo z 2014 roku Nouvelles histoires de 
fantômes (Didi-Hubermana i Arno Gisingera), w końcu 
słynne już przedsięwzięcie Anselma Franke'a: Animism 
z Haus der Kulturen der Welt z 2012 roku.

Ten ostatni krytyk i kurator podawał być może najbardziej 
praktyczne rozwiązania. Sam pracował z podobnie sfor
mułowanym problemem:

muzea wystawiają przedmioty na widok podmiotów — 
a to zakłada uprzednie istnienie „relacyjnego diagra
mu”, w którym jedna ze stron mówi o drugiej. Jak spo
wodować, by ta mogła „odpowiedzieć”, i jak ujawnić 
relację, która tu zaszła?4

Franke stał się autorytetem w konstruowaniu prezentacji, 
którą określa się bliskim nam, literacko-zakorzenionym, 
terminem wystawy eseistycznej. W takim typie ekspozy
cji zasadą źródłową jest badanie niewidzialnego zwykle

tła myślenia, odrzucanie „pozytywnego” modelu prezen
tacji, wysunięcie na pierwszy plan dynamicznego sytemu 
powiązań i relacji, wielomedialnych i wielomateriałowych, 
uspołecznionych i uwspólnotowionych. Praca z projektem 
Reasonable Doubt wystawiła nas na wszystkie te kwestie: 
relacyjność, kolektywność, krytyczność. I tak właściwie — 
po zatoczeniu wielkiego koła — nasze myślenie wracało 
do punktu wyjścia: okazywało się dokładnie tym, czym 
miała być w zamierzeniu Mieke Bal analiza kulturowa: eks
pozycją interdyscyplinarnego myślenia5.

Podziękowania
Projekt zyskał wielu sojuszników, którym najserdeczniej 
dziękujemy za życzliwość. Mieke Bal, założycielka Am
sterdamskiej Szkoły Analizy Kulturowej, była dla nas przez 
ponad pół roku niestrudzonym i przychylnym partne
rem: razem udało nam się zrealizować szczególną formę 
seminarium analizy kulturowej. Dziękujemy Wydziałowi 
Polonistyki, Muzeum Fotografii w Krakowie, Festiwalowi 
Filmu Filozoficznego, Galerii „Bunkier Sztuki” i Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK za wspieranie naszych prac. 
Szczególne podziękowania kierujemy do Bartosza Flaka 
i Moniki Kozień-Świcy zMuzeum Fotografii w Krakowie.
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