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Trzeba zacząć jeszcze raz, od nowa. Kierujemy tekst do 

ciebie, czytelniku, już nie widzu, nie zwiedzający. Ty, k tó 

ry może widziałeś wystawę, może nie, na pewno jednak 

już jej więcej nie zobaczysz. Na nic zdadzą się więc nasze 

ostrzeżenia. Nie będziemy ci mówić, w  jaki sposób pa

trzeć, jak poruszać się w  przestrzeni wystawienniczej, bo 

sprawa jest zamknięta. Cel krótkiego spotkania w  tekście 

to raczej odbudowanie tego, co zburzone —  rekonstruk

cja i przekonanie cię o tym , że nasza wystawa istniała. Była 

miejscem, była wydarzeniem, była całością, była aktem 

twórczym.

Reasonable Doubt — pięciokanałowe wideo, prezento

wane w  salach muzealnych, to na pierwszy rzut oka nic 

innego jak tylko fabularyzowana biografia. Mieke Bal po

nownie sięgnęła po wątki obecne w  poprzednich filmach: 

psychoanalizę oraz teorię afektów, by tym  razem wziąć 

na muszkę twórcę Metody —  Kartezjusza —  i doprowa

dzić do konfrontacji z równolegle rozwijanym biogramem
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Krystyny, królowej Szwecji. Wybór postaci nie był przy

padkowy, gdyż artystka dostrzegła w  tych dwóch życio

rysach punkty zbieżne. Nie bazowała wyłącznie na listach, 

które filozof i królowa przez lata wymieniali, jej poszuki

wania poszły dalej —  w  głąb intymnych sekretów. Trudne 

dzieciństwo, bezprecedensowa dążność do wypracowa

nia sobie niezależnej pozycji na scenie filozoficznej i po

litycznej oraz homoseksualny rys osobowości obojga stał 

się dla Bal asumptem do przeprowadzenia wizualnej gry 

(odbijania piłeczki), której stawką jest wątpliwość.

Wystawa miała działać podobnie. Zależało nam, aby 

chronologiczną narrację rozspójnić, a nawet ironicznie 

zanegować. Odbić piłeczkę1 raz jeszcze, ba, przeprowa

dzić wielki m eta-turniej squasha. Wystawa Reasonable 
Doubt funkcjonowała jak anamorfoza lub krzywe zwier

ciadło. Odbijała i zniekształcała życiorysy Kartezjusza 

i Krystyny Szwedzkiej, a dodatkowo je zwielokrotniała. 

„Kto chce jednym spojrzeniem ująć wiele równocześnie 

przedmiotów, ten żadnego z nich nie widzi wyraźnie”2 —  

pisał przecież filozof. W nagraniach pojawiły się urwane 

historie, fragm enty rozmów i monologów Kartezjusza. 

W ich zespoleniu cały czas przeszkadzały przestrzenność 

wystawy, równoczesność projekcji, wygenerowane od

bicia i zaburzona chronologia. Widz, pragnący rozwikłać 

zagadkę wystawy, decydował się zatrzymać i czekać na 

rozwiązanie akcji, ale jego trud okazywał się daremny, 

bo budowane w wideo napięcie nie odnajdywało ujścia,

1. Nieprzypadkowo w przestrzeni muzealnej znalazła się piłka przyklejona do kapitelu kolumnowej 

atrapy. Zw iedzający mógł pomyśleć, że stanęłyśm y na w yżynach inwencji i sprow adziłyśm y rekwizyt 

z planu filmowego, szybko jednak orientował się, że mały okaz na quasi-m onum entalnej kolumnie to 

tylko brudna piłka baseballowa, którą ktoś komuś zabrał, nie pytając o zdanie.

2. Kartezjusz; cyt. za: Z. Drozdowicz, Kartezjusz a współczesność, Poznań 1980, s. 61.
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a przeestetyzowane sceny trwały nieco za długo. Spra

wę dodatkowo utrudniała specyfika muzealnego w nę

trza, niesprzyjającego filozoficznej kontemplacji. Zamiast 

mieszczańskich wygodnych sof i miękkich foteli widz 

mógł skorzystać jedynie z designerskiej kanapy lub ławki, 

na których trudno było się rozsiąść i zmusić do refleksji 

nad nie najłatwiejszym życiem Kartezjusza i Krystyny3. 

Filozof, który w  dziele Bal zmieniał punkty odniesienia 

i filmowany był w  różnych miejscach po to, by opuścić 

każde z nich z nowym bagażem doświadczenia i wiedzy, 

w  przestrzeni wystawy przemienia się w  człowieka, k tó 

remu nie przyświeca żaden cel —  nie chodzi już o to, by 

obserwować, notować i ustalać reguły gry. Dla Kartezju

sza nie istniał ani punkt wyjścia, ani dojścia. Pozostawał 

„spacer” , fingowana wędrówka po kolejnych ekranach. 

A widz, chcąc nie chcąc, musiał w  tych czterech salach za 

nim nadążać4.

3. Zam iast przyjem ności siedzenia i patrzenia na sztukę od lat 70. ubiegłego wieku galerie komercyjne 

i m uzealne propagowały brak dodatkowych mebli, stw arzający możliwość odejścia (i oddechu), co 

było ważne w przypadku wielkoformatowych malowideł i instalacji. Sofy i krzesła kojarzyły się

z burżuazyjnym  salonem służącym  do kontemplacji sztuki. W  zam ian zaproponowano m iejsca do 

czytania materiałów dodatkowych. „Kiedy przed dziełem sztuki znajduje się m iejsce do siedzenia, 

zazw yczaj nie posiada ono oparcia i nie jest wygodne, jest to raczej m iejsce, by na chwilę przysiąść niż 

długo odpoczywać". R. Greenberg, R edystrybucja wystaw ionego. A rgu m ent za  ponow nym  rozważeniem  

przestrzeni, [w:] Display. S trategie wystaw iania, red. M. Hussakowska, E. Tatar, tłum. tekstów ang 

K. Kolenda, Kraków 2 0 12, s. 8 4 —85.

4. Postanowiłyśmy nieco „pomóc" widzowi, kiedy ten bawił się z Kartezjuszem  w podchody. Poza 

przestrzenią wystawy um ieściłyśm y laptop, który odtwarzał soundscape. W ięcej na ten temat: 

zob. M. Gom ulska, Przestrzeń akustycznych wgtp liw ości, s. 178 w tym  katalogu
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Ścieżki, które zaproponowałyśmy nie były proste —  widz 

mógł wybrać sposób, w  jaki chce poruszać się po wysta

wie. Ścieżka chronologiczna rozpoczynała się w  sali

0  NAUKA RZEMIOSŁA, wiodła przez sale Q

1 O  MISTRZOSTWO W WĄTPIENIU, NIECIERPLIWOŚĆ 

JAKO STYL ŻYCIA, dalej przez salę Q ROZMIJANIA,

a kończyła się w  sali NASTĘPSTWA. Widz mógł rów

nież nie uwierzyć nam na słowo. Porzucał w tedy porzą

dek czasowy i polegał na własnej intuicji.
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I. O Muzeum 
Fotografii w Krakowie

Wystawa Reasonable Doubt została usytuowana w prze

strzeni Muzeum Fotografii w  Krakowie, które mieści się 

w  niewielkiej zabytkowej willi, wybudowanej pomiędzy 

ciągiem kamienic, przy wąskiej krakowskiej uliczce, tuż 

poza ścisłym centrum. Wnętrza wystawowe tworzyły 

cztery sale o różnej wielkości —  przedzielone korytarzem 

w układzie trójtraktow ym  —  przypominające te z typ o 

wych krakowskich mieszkań z wysokim sufitem. Bielą 

ścian i lakierowanym parkietem nawiązywały do sztam 

powo nowoczesnych „białych sześcianów” , będących 

punktem dojścia tych tendencji, które za modus operandi 

obierały sobie wyjmowanie dzieł z ich naturalnego otocze

nia i wystawianie ich w  sterylnym wnętrzu —  ni to labo

ratorium, ni to nowym, ale własnym domu. Rzecz jednak 

w  tym, że —  jak trafnie zauważył Brian 0 ’Doherty5, twórca 

pojęcia —  białe sześciany nigdy prawdopodobnie w  swej 

pierwotnej form ie nie występowały. Sześcian pozostał ide

ałem kuratorstwa lat 70. i 80. i mógł tylko pretendować do 

rangi izolującej przestrzeni, od której można wymagać, że 

należycie przedstawi widzowi „dzieło”6.

5. Zob. B. 0 ’Doherty, Biały sześcian od wewnątrz. Ideologia przestrzeni galerii, tłum. A. Szyłak, Gdańsk 

2 0 15  [wyd. oryg. Artforum  Nowy Jork, 1976]. Tam autor definiuje „biały sześcian", a w wywiadzie

z Sandy Nairne (Nowy Jork, 2 1  maja 1993) stwierdza, że żadna galeria — ani wtedy, ani teraz — 

stuprocentowym  białym sześcianem  nie była i nie jest. Zob. R. Greenberg, R edystrybucja wystawionego. 

A rgu m ent za ponow nym  rozważeniem  przestrzeni, [w:] Display, dz. cyt., s. 86 .

6 . R. Greenberg, dz. cyt., s. 87.
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Muzeum przy ulicy Józefitów 16 również nie składało się 

z białych sześcianów. Sale miały różną powierzchnię, na

turalne oświetlenie o zróżnicowanym natężeniu, a dodat

kowo największa (najważniejsza7) z nich założona była na 

planie kwadratu z wybrzuszeniem na osi, które od razu 

zaburzało symetrię ideową.

Wypada zaznaczyć, że Muzeum Fotografii w  Krakowie to 

nie tylko budynek, ale przede wszystkim instytucja, po

siadająca własną kolekcję, tożsamość oraz ustaloną reno

mę. Na kulturalnej mapie Krakowa stanowi wyraźny punkt. 

Postanowiłyśmy wykorzystać kolekcję historycznych 

przyrządów optycznych i pokazać widzowi —  z niegasną- 

cą dziecięcą naiwnością —  aparat fotograficzny z końca 

XIX wieku oraz współczesną replikę camery obscury. Uży

łyśmy również efektownego szkła powiększającego. Na 

jeden z projektorów przyklejony został portret Barucha 

Spinozy. Za sprawą filozofa film owy Kartezjusz stał się 

„mistrzem optyk i”7. Żadnego z wykorzystanych przedmio

tów  nie dało się historycznie uzgodnić, a stało się tak dla

tego, że do serca i bardzo na serio wzięłyśmy sobie teorię 

preposteryjności, której autorką jest Bal. Fałsz gonił więc 

fałsz. Racjonalizm kartezjański malał w  oczach i tracił na 

znaczeniu. Fantomy obecności zajmowały jego miejsce.

7. W wielu m iejscach publikowanego w tym  katalogu eseju — Bal nazywa Kartezjusza mistrzem 

myśli — filozof występuje jako ten, kto zgłębił tajniki filozofii, teologii, etyki, a także optyki. Zob. M. Bal, 

W ątpliwość jako  przyczyna, s. lg o  w tym  katalogu
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III. Artystka obecna

Jedno z nielicznych miejsc siedzących w  przestrzeni w y

stawy należało do Mieke Bal. Zajęła je podczas spotkania 

ze studentami. Na krótką chwilę zamieniła się w  eksponat. 

Przedłużeniem fizycznej obecności autorki był niewielki 

drewniany sekretarzyk na wygiętych nogach, finezyjnie 

zdobione krzesło stylizowane na antyk oraz wiszący po

nad nimi spreparowany dyplom, według którego artystka 

należała do nobliwego towarzystwa psychiatrycznego. 

Bal mogła więc spokojnie pracować dalej, nawet po opusz

czeniu wystawy, unosząc się jako widmo. Niewinny żart 

mógł zostać potraktowany jako gest uznania dla psycho

analitycznych zainteresowań badawczych holenderskiej 

artystki albo przeciwnie —  ktoś mógł pomyśleć, że naigra- 

wamy się z jej postfreudowskich zabiegów.

Dla Bal —  akademiczki i badaczki wizualności —  film stał 

się narzędziem używanym wszędzie tam, gdzie teoretycz

ne kategorie opisu kultury nie wystarczają. Jednocześnie 

jako silna osobowość ma ona tendencje do odciskania 

swojego wyraźnego piętna na każdym z dzieł, traktując 

je przy tym  kompleksowo. Tworzy pełnometrażowy film 

i od razu zakłada możliwość przetworzenia go w  wideo- 

-art, sama projektuje warunki jego wystawiania, przygoto

wuje tekst wprowadzający i podsuwa możliwe do wysnu

cia wątki interpretacyjne. Jej teorie i postawa naukowa są 

obecne w  każdym fragmencie efektu finalnego. W obrę

bie tych ściśle wytyczonych ram odautorskich niewiele ma 

do powiedzenia potencjalny kurator, chyba że —  jak nam 

się to udało —  otrzyma mandat zaufania i autorka pozwoli 

się trochę zaskoczyć.
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IV. Spokojnie, to 
tylko wystawa (nie 
strasz widza)

Bal tw orzy film y długie i trudne —  nieprzystępne dla szer

szej publiczności. Wymaga, aby w idz uruchomił potężny 

aparat teoretyczny, wizualny i krytyczny, którego czasem 

nie posiada lub który okazuje się niekompletny. Odbior

ca stanął więc przed wyzwaniem, ale nie został przez nas 

opuszczony. Pozostawiłyśmy mu porozrzucane fragm enty 

mapy odniesień: ulotki z planem zwiedzania, tekst w pro

wadzający, ty tu ły  poszczególnych sal oraz urywki w ypo

wiedzi bohaterów, które stanowiły tekstowe uzupełnienie:

Wiemy, że nie obejrzysz wystawy do końca. Wiemy, że nie 

spędzisz kolejnych dwudziestu m inut przed każdą z czę

ści. Wiemy, że niekoniecznie będziesz chciał/a podążać 

za ścieżką chronologiczną, ale nie mając lepszego pom y

słu, najpewniej właśnie tak zrobisz. Nie musisz przecież 

rozumieć, co właśnie zostało ci pokazane. To film  filozo

ficzny, ale ty  wcale nie musisz być filozofem. Daj spokój, 

to tylko wystawa8.

8. Fragment pierwotnej wersji tekstu kuratorskiego.
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Niemniej powiedzmy sobie szczerze —  mapy bywają nie

raz fałszywe. Życiorysy Kartezjusza i dwóch „kobiet jego 

życia”9 —  Krystyny i Elżbiety Czeskiej —  umieszczone 

na ścianach sprawiały pozory systematycznej informacji. 

Przyklejone w  ich towarzystwie cytaty —  wyjęte z listów 

lub pism filozoficznych —  korespondowały z wyświetlany

mi projekcjami niczym zaginione wątki myśli. Lustro po

stawione zostało dokładnie pod napisem informującym, 

że oto właśnie widz zawędrował do sali „Rozmijania” . Naj

bardziej zwodnicza okazała się, koniec końców, dekon- 

struująca znaczenie, aliteracyjna „klepsydra” albo „wiersz” 

z barokowym konceptem wizualnym. W zwężenie klepsy

dry —  w  miejsce, w  którym  coś ledwo się przeciska —  w p i

sane zostały dwie binarne kategorie: rozum i dusza, które, 

na zasadzie skojarzeń, rozrastały się i wzajemnie znosiły, 

tak by na antypodach wiersza mogło zawisnąć imię i na

zwisko bohatera całego zamieszania: Rene Descartes, i ty 

tu ł wystawy: Reasonable Doubt. W tekstowym „gabinecie 

luster” Kartezjusz stał się tym, który dyskutuje, drąży i nie 

stroni od dywagacji.

g. Zob. S. Kądziołka, W. Kozioł, Królowa K rystyna II: pragnien ia h is to ryków  i obrazy kobiecości, s. 10 6  

oraz M. Gom ulska, G. Sułkowska, M ontaż afektów, s. 64 w tym  katalogu



Reasonable Doubt
rozsądne dywagacje

rezurekcja dyskursu

rozważa i drąży 

rozum dusza 

roztropny dysydent

racjonalny dezerter

raczej dyskutowałbym

Rene Descartes
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V. Podmiot zbiorowy

Kolektyw Kuratorski odpowiedzialny za przygotowanie 

wystawy składał się ze studentek i doktorantek Uniwer

sytetu Jagiellońskiego, które w  ramach poszerzania w ła

snych zainteresowań —  podsycanych przez dr hab. Romę 

Sendykę —  poświęciły pół roku na pracę z Mieke Bal i jej 

artystycznym dziełem. Działałyśmy na styku dwóch pól —  

sztuki i nauki. Korzystałyśmy z różnych teorii, pracowały

śmy na życiorysach, robiłyśmy wszystko to, z czego Bal 

byłaby dumna i za co mogłaby nas znienawidzić. Wszystko 

po to, by z z pięciu prac wideo stworzyć wielowymiarową 

wystawę. Kolektywne przedsięwzięcie związane było jed

nak z pewnym zagrożeniem, którym okazał się przymus 

pracy zespołowej. Fikcyjna wspólnota znaczeniowa, czy 

raczej podm iot zbiorowy, miała bowiem oto zadecydować 

o formule wystawy. Wszelkie wewnętrzne napięcia, pry

watne upodobania i przekonania należało zatem umieścić 

na dalszym planie, a ostre dyskusje —  prędzej czy później 

—  musiały zakończyć się kompromisem.

Zadanie kuratorskie, czyli wystawienie i ukontekstowienie 

dzieła holenderskiej artystki, okazało się wyzwaniem, tak

że z uwagi na osobę autorki —  praca z „żywym artystą” 

jest zawsze procesem ciągłego negocjowania i mocowa

nia się. Autorstwo kwietniowej wystawy należałoby za

tem przypisać trzem podmiotom: kolektywowi kuratorek, 

artystce i samemu dziełu. I każdy z nich ciągnął w  swoją 

stronę.
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VI. Przekonamy cię 
prędzej czy później

Balansując pomiędzy dwoma modelami kuratorskimi: w y

stawy kontekstualnej i wystawy estetycznej, w  praktyce 

przychyliłyśmy się do badania i eksponowania kontek

stów10. Zabiegi, które stosowałyśmy, miały podważyć kon

strukcję tej wystawy, a przy tym  pokazać, że wyczerpane 

form y filozoficzne podatne są na zniekształcenia. Dzieło 

sztuki, z którym przyszło nam pracować, to opowieść 

o filozofie, badaczu, wynalazcy i tw órcy cogito, egocen

trycznym  humaniście ze skłonnością do histeryzowania. 

To niedające się zagłuszyć dzieło, wraz z obecną w  prze

strzeni autorką, nie zostało jednak stłamszone kontek

stem, a raczej odbiło się w  nim jak w  krzywym zwierciadle. 

Nasza wystawa miała oferować to, co zwykle jest niedo

strzegalne —  uzasadnioną wątpliwość.

Czy dasz się o tym  przekonać, drogi Czytelniku7 Jest jesz

cze wiele spraw, które z premedytacją pominęłyśmy. Spo

kojnie, przed tobą jeszcze kilkadziesiąt stron. Nie możesz 

się nudzić.

10. Zob. A. Szczerski, Praktyka kura to rska  i dzieło sztuki, [w:] Rozm aw ia jgc o wystawie, 

red. M. Hussakowska, Kraków 2 0 12, s. 1 0 5 —113,
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