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Celem niniejszego opracowania jest studium przypadku wybranych zjawisk sztuki performance 
celem oznaczenia jej dialektyki. Case study jako proponowana tu metoda badawcza polega na 
studiowaniu i analizie jednego lub większej liczby przypadków o wewnętrznej złożoności i 
intensywnych związkach z otoczeniem przy jednoczesnym wykorzystaniu wielu źródeł 
informacji i z uwzględnieniem kontekstu w jakim występuje badany przypadek. Opierając się na 
metodzie studium przypadku podkreślam, że nie chodzi tu o przypadkowość (losowość), ale o 
rozpatrzenie konkretnych przypadków sztuki - dzieł i twórczości. Studiując owe przypadki - 
dzieła, studiuję jednocześnie postawy twórcze, ponieważ w performance nie da oddzielić się 
artysty od dzieła. Joseph Beuys, Fluxus, Jan Świdziński, Stelarc to szczególne przypadki 
występujące na różnych, bardzo skrajnych płaszczyznach tematycznych i obszarach 
zainteresowań, które nakreślają szczególny obraz sztuki performance. 

Opracowanie to ma na celu przybliżenie i scharakteryzowanie na wybranych przykładach 
najistotniejszych cech sztuki performance w ujęciu dialektycznym.  

Przy analizie powyższych przypadków opierać się będę na teorii trzech koncepcji filozoficznych: 
dialektyki w ujęciu Hegla, rozszerzonej koncepcji sztuki w Teorii rzeźby społecznej Joseph'a 
Beuysa oraz zasady nieoznaczoności Wernera Heisenberga. 

W poszukiwaniu kontekstu jako warunku koniecznego dla zaistnienia określonych przypadków, 
w których spełnia się akt twórczy odniosę się do teorii Jana Świdzińskiego. 

 

Pojęcie dialektyki i dialektyczności jest elementem zasadniczym i wiążącym w tej pracy.  



Termin rozumiany tu w znaczeniu heglowskim to mechanizm walki sprzecznych idei, będących 
podstawowym motorem rozwoju świata i postępu. Polegający na ciągłym i samoistnym procesie 
ścierania się sprzecznych idei według tak zwanych praw dialektyki. Z jednej strony jako 
mechanizm dążący ku syntezie, z drugiej jako proces nie mający początku ani końca, 
reprezentowany w formie otwartego zbioru. 

Kolejnym, fundamentalnym elementem rozważań tej pracy jest rozszerzona koncepcja sztuki 
oraz wyłaniająca się z niej Teoria rzeźby społecznej Josepha Beuysa. Jego postawa artystyczna, 
wpływ jaki wywarł na gruncie sztuki są kluczowe dla kształtowania się performance w ogóle. 
„Formy myślenia - jak kształtujemy nasze myśli; Formy mówienia - jak nadajemy kształt 
naszym myślom w słowie; i wreszcie rzeźba społeczna - w jaki sposób kształtujemy i 
modelujemy świat, w którym żyjemy. Rzeźba jako proces ewolucyjny: każdy jest artystą.”2 

Zasada nieoznaczoności, zaczerpnięta z fizyki teoretycznej, również mocno oparta na gruncie 
dialektyki, sformułowana przez Wernera Heisenberga mówi, że niepewność zawsze będzie 
częścią każdego przewidywania. Nieoznaczoność ukazuje, że postęp może jedynie zmniejszyć 
niepewność tylko do określonej granicy.  Pełne, ostateczne scharakteryzowanie sztuki 
performance jest dość trudne, ponieważ postęp technologii i globalny rozwój uświadamia nam, 
że nie jesteśmy w stanie ująć w jedną całość i zapanować nad lawiną nowych działań, które 
wnoszą w jej ramy coraz nowsze środki wyrazu. Gdy chce się wyjaśnić nowe zjawisko można 
próbować powiązać je z ze znanymi już zjawiskami wykorzystując istniejące metody i pojęcia, 
jednak wiadomym jest, że dotychczasowe pojęcia do tego nie wystarczają. Niejednokrotnie sens 
potrzeba wyrażać już w nowym języku. Zasadnicze znaczenie ma tu związek z nowoczesnymi 
technologiami i naukami ścisłymi. Od dawna medycyna, cybernetyka, robotyka, biotechnologie, 
a od jakiegoś czasu technologie immersyjne – to obszary mocno wpływające i inspirujące sztukę 
(żywą) tworząc mutacje sztuki performance. 

Według tezy Jona McKenziego rzeczywistość, w której żyjemy zdominował performance. Czy 
aby na pewno mowa tu o czystym performance? O tym, który zrodził się w intermedialnej 
rewolucji? Który był odpowiedzią na brak aktywnej kreacji w sztuce?  Inspiracje językiem 
performance sięgają coraz głębiej, wchłaniając obszary, nie tylko wspomnianych technologii, ale 
polityki, show-biznesu, mediów społecznościowych, ogólnej konsumpcji. Bogactwo języka 
performance wydaje się bardzo atrakcyjne dla współczesnej komunikacji i środków przekazu. 
Elementy performance (min. art intervention, happening) wykorzystywane są do wyrażania 
potrzeb społecznych i kulturowych, do poparcia pewnych idei czy postulatów, do nakierowania 
na określony światopogląd, do manipulacji jednostki czy pokierowania tłumem. Może być to 
forma nadrzędnej kontroli nad grupą, która ma za zadanie sprowokować określone zachowania, 
mogące odnosić różny, często niezamierzony skutek.  Może być środkiem perswazji, 
rozładowania konfliktów, formą interwencji, manifestacji poglądów, ale również skutecznym 
narzędziem terapeutycznym czy edukacyjnym.  

Działania artystyczne od dawna przejawiały się w klasycznych dyscyplinach sztuki takich jak 
rzeźba, grafika, malarstwo. Performance nawet wtedy, gdy jeszcze formalnie nie był nazwany 
znajdował swoje ujście na wernisażach, czy innych artystycznych wydarzeniach. Ta sztuka żywa 
stała się narzędziem komunikacji opartej na elemencie zaskoczenia, szoku, perswazji z 



powodzeniem stosowanym we współczesnej psychologii, socjologii, pedagogice, często jako 
informacja z komunikatem perswazyjnym, która ma mieć konkretny wpływ na odbiorcę i 
osiągnąć zamierzony skutek.  

Idee zaczerpnięte z performance wpisywane są w design; projektowanie przemysłowe czy 
wreszcie modę, których koncepcje wykorzystują często narzędzia i postulaty sztuki żywej do 
kreowania nowych zjawisk we własnych obszarach. Wkraczają w kręgi srup produktów i usług 
luksusowych, haute couture jak na przykład performance Vanessy Beecroft w oknie wystawowym 
na otwarcie butiku Louis Vuitton w Paryżu w 2005 roku, czy pokazy mody stające się 
performancemi Alexandra McQueena – No. 13 wiosna/lato 1999, gdzie roboty na żywo malowały 
suknię bezpośrednio na modelce albo pokaz Voos wiosna/lato 2001, gdzie McQueen 
zainspirowany fotografią Sanitarium Petera Witkina odtwarzał ją jako żywą rzeźbę w samym 
centralnym punkcie wybiegu. 

W mojej opinii, popartej szeregiem doświadczeń praktycznych i teoretycznych rozważań, 
uważam, że skala, w którą wkracza ciągle performance rozszerza się z dnia na dzień przez 
obustronny przepływ i wzajemne inspiracje. Sztuka żywa szczególnie chłonie otaczającą 
rzeczywistość, a i ta z niej wzajemnie czerpie, bo performance jest sztuką oparta wyłącznie na 
rzeczywistości. 

Idea przekształcania, oddziaływania, przeciwstawiania i zaprzeczania jednocześnie jest 
kluczowym elementem tej pracy.  

Czym w ogóle jest performance? Czym jeszcze może być? W jaki sposób jego koncepcja może 
być rozszerzana aż po niematerialną, wirtualną formułę? Te i szereg związanych z tym 
zagadnień spróbuję przeanalizować i rozpatrzeć zarówno w pracy teoretycznej, jak i 
artystycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMENTARZ DO PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Coyote, 2022,  

Instalacja wirtualnej rzeczywistości 

~ interaktywna aplikacja, gra, przestrzeń współdzielona, zaproszenie do metaversu. 

 

 

Praca jest przestrzenią wirtualnej rzeczywistości. Zrealizowana w technice VR. Stworzona przy 
użyciu narzędzi cyfrowych i oprogramowania 3D, umieszczona za pomocą silnika Unreal Engine 
w wirtualnej rzeczywistości. Wejście w interaktywną przestrzeń i pełne doświadczanie jej 
możliwe są za pośrednictwem zestawu VR – gogli i kontrolerów. 

Praca oparta jest na akcji Josepha Beuysa I Like America & America Likes Me. Faktyczna 
przestrzeń Rene Block Gallery została	tutaj zrekonstruowana cyfrowo w takiej formie, w jakiej 
była podczas akcji Beuysa w maju 1974 roku. Przestrzeń ta stanowi metaforę, tło - odniesienie do 
uniwersalnej dialektyczności, kojot zaś jest symbolem rzeczywistości. Przestrzeń ta jednocześnie 
jest i nie jest przestrzenią, jest i nie jest skończona, jest i nie jest rzeczywistością, jednak znajduje 
odniesienie w realnym kontekście. Wirtualna całość osadzona jest w rzeczywistości - realnej 
przestrzeni markującej wnętrze galerii poprzez odwzorowanie na podłodze jej rzutu płaskiego w 
skali 1:1 wraz z rekonstrukcją występujących podczas performance Beuysa elementów takich jak 
słoma oraz gazety Wall Street Journal. Dodatkowo, oprócz elementu dźwięku występującego 
wewnątrz wirtualnej rzeczywistości (w słuchawkach) – odgłosów kojota i trzech uderzeń w trójkąt 
– instrument, od czasu do czasu dźwięk dochodzi również z zewnątrz, z realniej przestrzeni spod 
kopca słomy, w której ukryty jest głośnik (subwoofer), transmitujący odgłos turbiny, generując 
przy tym mocne fale dźwiękowe wprowadzające w drgania powierzchnię podłogi.  

Samo określenie ‘instalacja wirtualnej rzeczywistości’ już ukazuje ową dwoistość wynikająca tu 
z przeciwieństw realny - wirtualny, dualizm pracy artystycznej, badawczej, a co za tym idzie 
ogólnie sztuki żywej. 

Mimo rozwoju technologii i wysoce zaawansowanego technologicznie narzędzia dzieło to, 
wewnętrznie jako dzianie się, spróbowałam zbudować podobnie jak buduje się struktura 
performance. Oparte jest na procesie stochastycznym, gdzie przypadkowość, losowość, 
nieprzewidziane zachowania to jego główne elementy składowe. Wszystkie następujące po sobie 
animacje kojota (zaprogramowane zachowania) wybierane są losowo przez algorytm. Nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć kolejności zdarzeń.	 Żaden	 układ	 nie	 powtórzy	 się. Ogólnie 
założony zarys jest zbiorem elementów składowych, ale rozwój akcji – proces są już zdane 
wyłącznie na przypadek w określonym kontekście: Sztuka “S”, w czasie “t”, w miejscu “m”, w 
sytuacji “x”, w stosunku do osoby/osób “o”. 

Kolejność następujących po sobie sekwencji jest jednocześnie synchroniczna i diachroniczna, nie 
da się przewidzieć chronologii zachowań. Nie mam kontroli nad procesem. Uczestnik ma kontrolę 
pośrednią. Decyduje algorytm.  



Nakładając gogle uczestnik staje się jedynym aktywnym odbiorcą akcji. Udostępniając na 
zewnętrznym monitorze obraz z gogli, umożliwiam innym obserwatorom „podglądanie” - 
pasywny udział w wydarzeniu. Materialny charakter pracy artystycznej został zredukowany do 
wirtualnego spektaklu – eksperymentu rozgrywającego się w przestrzeni pomiędzy 
rzeczywistością a wyobraźnią, istniejącego przez określony czas w określonym kontekście. 

Wejście w wirtualną przestrzeń powodować ma spotęgowane doświadczenie indywidualne. Tym 
bardziej spotęgowane, bo stawiające osobę odbiorcy-uczestnika wyłącznie sam na sam z określoną 
nieprzewidywalną sytuacją, czymś zupełnie nowym, wcześniej niedoświadczonym. Sytuacja ta 
przez swoją nieprzewidywalność, staje tym bardziej niebezpieczna, bo nieznana. Niepewność ta 
powodować ma spotęgowanie doznania. Wejście w eksperyment stymulowania zachowań wobec 
owej rzeczywistości-nierzeczywistości. 

Praca ta w swoim przedstawieniu pośrednio oparta jest na grze. Użytkownik – odbiorca zakłada 
gogle, wchodzi w wirtualną przestrzeń, w której rozgrywa się akacja, czasem statyczna, czasem 
dynamiczna. 

,,Sztuka jest grą, gdy zostaną ustalone elementy […] Sztuka-gra jest dostatecznie interesująca, gdy 
ilość elementów i konstrukcja reguł zezwalają na wielorakie kombinacje”.37 

Odbiorca przestaje być graczem, staje się twórcą (gry). Sztuka daje tutaj poniekąd możliwość 
konstruowania. 

Działamy w sytuacji niepewności, nie wiedząc co jest prawdą a co fałszem. […]. Każdy nowy 
czynnik może odwrócić bieg sytuacji. Wynik tej gry nie jest z góry ustalony a zmiany następują 
dopóty, dopóki trwa gra. - Jan Świdziński o sztuce kontekstualnej. 

 

Fundamentalnym problemem badawczym w odniesieniu tej pracy artystycznej jest dialektyka 
sztuki performance, a przede wszystkim pytanie: czym może być performance i w jaki sposób jego 
koncepcja może być rozszerzana, aż po niematerialny, wirtualny aspekt?  

Moim zamierzeniem było stworzenie i jednocześnie odtworzenie przestrzeni i kontekstu, próba 
wykorzystania ich w taki sposób w jaki performance buduje doświadczenie. Performance realizuje 
się w swym działaniu i jego zasadniczą cechą jest totalność: nie ma niczego przed nim, ani niczego 
obok. Istnieje tu i teraz wobec kogoś i czegoś. 

Praca jest próbą stworzenia totalnego działania, które może ogarniać jak najwięcej zmysłów. 
Wirtualna rzeczywistość z wysoce graficznym interfejsem użytkownika wydaje się być idealną 
przestrzenią dla sztuki współczesnej. Możliwości są tutaj nieograniczone. To, co wymyślimy, 
zaprojektujemy –ze wszystkimi szczegółami jest możliwe do zrealizowania – cyfrowego 
wygenerowania. Taką możliwość daje przestrzeń wirtualnej rzeczywistości. 

Virtual Reality została zdefiniowana jako generowany komputerowo system symulacyjny, 
który wykrywa zachowanie użytkownika, zapewniając poczucie obecności i ucieleśnienia w 
przestrzeni wirtualnej w oparciu o multisensoryczne sprzężenie zwrotne38. W zeszłym roku 
pisałam artykuł do akademickiego czasopisma inAW Journal – Multidisciplinary Academic 



Magazine na temat narzędzia jakim jest obecnie wirtualna rzeczywistość. Posłużę się tutaj jego 
fragmentem dla uargumentowania zasadności stworzenia mojej pracy i dedukcji mylenia. 

VR / AR / MR (Virtual Reality / Augmented Reality / Mixed Reality) z konieczności nabrały 
tempa rozwoju, pochłaniając coraz większe obszary naszego funkcjonowania. Wyszły już dawno 
poza obszar gier komputerowych, którym były początkowo dedykowane. 

Podstawowym pojęciem wskazującym różnice pomiędzy wirtualnymi technologiami jest poziom 
immersji.  VR jako najbardziej immersyjna, z mocno graficznym interfejsem i 
wszechogarniającym wewnętrznym światem daje możliwość totalnego zanurzenia się w otchłani 
wirtualnej przestrzeni. 

W dobie akceleracji technologii przez pandemię, prognozowany fakt wkroczenia technologii VR 
/AR i robotyki do codziennego życia staje się jak najbardziej realnym. Post-humanizm połączy 
kulturę i przemysł. Wirtualne światy staną się bardziej ekspansywne i wyrafinowane, napędzając 
kulturę i design, oraz umożliwiając nowe sposoby ekspresji i doświadczenia39 

Metaverse jako kolektywna wirtualna przestrzeń współdzielona, obejmująca sumę wszystkich 
wirtualnych światów, rzeczywistości rozszerzonej i Internetu stanie się faktem. 40 

 

Wirtualna, ale dalej rzeczywistość. Performance jest sztuką zanurzoną w rzeczywistości. 
Naturalnym więc jest, że poszukiwania nowości kierują się właśnie tutaj. Bo, idąc dalej za 
stwierdzeniem Wernera Heisenberga, ,,sens trzeba wyrazić w nowym języku, jeśli w starym nie 
daje się już wypowiadać”.  

 

 

 

 

 



 
Rzut płaski przestrzeni galerii René Block Gallery w Nowym Jorku. 

 

 

 



 
Widok z góry przestrzeni realnej ekspozycji pracy artystycznej Coyote, z przeniesionym rzutem galerii René Block 
Gallery w skali 1:1, wizualizacja 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Szkic koncepcyjny prezentacji pracy Coyote wraz z potencjalnym uczestnikiem 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zrzuty przestrzeni galerii w wirtualnej rzeczywistości	

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Zrzuty przestrzeni galerii w wirtualnej rzeczywistości 

 

 

 

 

 



 

 

 
Sekwencja zrzutów przestrzeni w wirtualnej rzeczywistości podczas jednej z akcji Coyote 
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Sekwencja zrzutów przestrzeni w wirtualnej rzeczywistości podczas jednej z akcji Coyote 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sekwencja zrzutów przestrzeni w wirtualnej rzeczywistości podczas jednej z akcji Coyote 

 

 


