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   Z dużym zaciekawieniem, ale nie bez obaw, podeszłam do lektury pracy pani Moniki 

Pasiecznik.Ciekawość podsycała przede wszystkim możliwość zmierzenia się i 

wtargnięcia w pole inne niż dyscyplina historia sztuki  i przyjrzenia się jak postępują adepci  

innej z nauk o sztuce, czyli muzykologii. Sam tytuł, wskazywał już na interdyscyplinarny 

charakter przedsięwzięcia, co potęgowało zainteresowanie. Nie bez znaczenia była 

pobieżna znajomość tekstów krytycznych Autorki. I last but not least moje własne 

spotkania z artystycznymi działaniami opartymi na miksowaniu obrazu z dźwiękiem. 

Lekturę dysertacji poprzedziła więc próba odtworzenia osadzonych w pamięci  projektów  -  

bez posiłkowania się stosownymi tekstami. Moją listę rozpoczynała instalacja Hearing 

Prze/Słuchanie z 1975 Roberta Morrisa, a zaraz potem jego genialne (bez cienia 

przesady) Skrzynka z dźwiękiem swojego wytwarzania z 1961 . Wizualno- audialny 

charakter obu prac nie dotyka jednak kwestii muzyki, chociaż może w gąszczu 

intelektualnej debaty czyli  wymiany argumentów pomiędzy Świadkiem a Śledczym padły 

jakieś nazwiska kompozytorów, czy teoretyków, ale niewątpliwie nie ma muzycznych 

śladów w tematach przewodnich. Z tej samej dekady pochodzą dobrze mi znane Projekcje 

krakowskiej Drugiej grupy, działania podczas których uczestnicy konfrontowani byli z  

fikcją udostępnianych nagrań łudząco bliskich dźwiękom rozgrywających się właśnie na 

ich oczach zdarzeń.Na szerszą skalę  z  dźwiękiem artyści wizualni zaczęli pracować w 

końcówce lat 90. XX wieku, a oglądana i odsłuchana  instalacja Witness ( Susan Hiller w 

Tate Britain w 2000 roku zapadła mi w pamięć jako inicjacja  nowego języka w medium 

wystawy. Kolejne wielkie imprezy typu weneckiego biennale przyniosły intrygujące 

rozwiązania ; na 13 Biennale Architektury (2012)- wspólny grunt - zetknęłam się projektem 

Katarzyny Krakowiak Iżby ściany drżały, pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej 



mocy”(Dickens) , kuratorowanym przez Łukasza Libere  .Mówienie o architekturze 

dźwiękiem , wzmocnione poetyckim i zapadającym w pamięć tytułem , a także doskonałe 

wpisanie się w ogólną koncept kuratorski imprezy, przyniosło polskiemu pawilonowi 

wyróżnienie , a wiec nie tylko dla mnie było to mocne ważne,, uwrażliwiające mnie / moje 

ciało na nową  możliwość dotykania wnętrza poprzez dźwięki. Nigdy wcześniej tak nie 

postrzegałam  nieźle mi znanego pawilonu Polonia. Potem - documenta w Kassel czy 

Sculpture Project Munster z 2007 -  gdzie zaskakiwały pojawiające  się znienacka pod 

mostem dźwięki  potwierdzały , że nadszedł czas nadsłuchiwania , co wspaniale 

wyeksplikował Wolfgang Welsch (bardzo wówczas uważnie czytany przez artystów)który 

w Drodze do kultury słyszenia ? zauważał, że : „Słyszenie jest zmysłem ekstremalnego 

zaangażowania” .  1

   Z innej już perspektywy - nie obserwatora i uczestnika - ale także analityka zaczęłam 

badać zazębiające się obszary sztuk wizualnych i dźwięku , kiedy moja wcześniejsza 

magistrantka Martę Lisok, aktywna kuratorka, autorka i edukatorka przyszła z projektem 

pracy o niewizualnych   dziełach sztuki  powstałych na przełomie XXi XXI wieku.  2

  Przedstawiona do recenzji dysertacja  Pani Pasiecznik  liczy - wraz z bibliografia - trzysta 

siedemdziesiąt dwie strony .   Obszerna praca składa się zasadniczo z dwóch części, 

poprzedzonych krótkim wstępem i zwieńczonych zakończeniem. Uwagi wstępne 

objaśniają przedmiot badań i przyjętą przez Autorkę metodologię, specyfikę 

wykorzystanych  źródeł , a także założony cel przeprowadzonych dociekań, z 

odniesieniem do aktualnego stanu badań.  Przyjęte założenia wyłożone zostały logicznie , 

a język opisu znakomicie godzi komunikatywność z naukowym idiolektem współczesnej 

humanistyki. Forma wywodu bez zarzutu , co nie znaczy, że nie mam pewnych uwag 

dotyczących stanu badań, a konkretniej  pominięcia ważnych lektur dotyczących teorii 

kuratorstwa, co da znać o sobie i w dalszych partiach pracy.  

Podobny niedosyt wzbudza inna kwestia: brak głębszej refleksji - a na tym etapie 

teoretycznych tekstów  - związanych ze zwrotem cyfrowym w polu sztuk wizualnych. Jeśli 

uznać tą rezygnację za w pełni  przemyślany zabieg, to można oczekiwać dookreśleń 

Autorki, która swoje śledztwo ma zamiar  prowadzić w polu „sztuki w ogóle”, a więc 
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odniesień do sytuacji , w której takie kwestie jak rozmywania się granic pomiędzy 

dyscyplinami, a w efekcie erozji konceptu sztuk pięknych, zostały przepracowane. A więc 

nie ma potrzeby powrotu do odrobionej już przez co najmniej dwie generacje teoretyków / 

artystów lekcji z Duchampa. Oczekiwałabym może w tej kwestii odniesień chociażby do 

popularnego w polskim dyskursie eseju Thiery’ego de Duve  Posduchampowski ład  .  3

Śledzenie „nowej muzyki” - czy raczej praktyk nowej muzyki, o czym dowiemy się z 

dalszych części dysertacji - odbywa się w sytuacji, która dość dobrze charakteryzują takie 

pojęcia jak „transmedialność” i konwergencja .Za istotny brak uważam pominięcie pracy 

Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów  Henry’ego Jenkinsa, z 4

wnikliwymi analizami  paradygmatu kultury konwergencji,  które mogłaby być bardzo 

pomocne przy charakterystyce dynamiki przechodzenia z jednego medium w drugie. 

Argumenty Jenkinsa podważają wszechobecne nadal nie tylko w polskim dyskursie 

twierdzenia o zastępowaniu i wyrzucaniu z obiegu starych mediów wraz z  pojawianiem 

się nowych. Warto by może zabrać głos w tej kwestii. 

  Teoretyczne rozważania 
W podzielonej na dwie części pracy, część o charakterze teoretycznym ilościowo jest 

znacznie krótsza (około 50 stron ) od drugiej analitycznej, opartej na wybranych przez 

Autorkę przykładach działań (cases) dla których kluczem - czy może wytrychem - jest 

pojęcie eksperymentu, omawiane w trzech rożnych perspektywach.  

Podstawy przedmiotu i metodologia  badań zostały syntetycznie wyłożone we wstępie, 

odnoszę jednak wrażenie, że warto byłoby powracać w dalszych partiach tekstu do 

konkretnych ustaleń , a także  sprawdzania - na ile i w jaki sposób -  sygnalizowania  

metody z pola Curatorial Studies sprawdziły się ,twórczo przy penetrowaniu muzycznych 

zdarzeń. 

 Pierwszy rozdział partii teoretycznej  został zatytułowany Od rewolucji cyfrowej do zwrotu 

kuratorskiego, podtytuł wyjaśnia, że mowa będzie o przemianach  w nowej muzyce w 

pierwszych dekadach XXI wieku. Zmianach, które doprowadzą do znaczących 

przekształceń , tak mocnych treściowo,  że część  muzycznych krytyków postrzega je jako 

zwrot - dookreślany mianem zwrotu kuratorskiego.Sytuację prowadzącą do owego zwrotu  

zarysowuje Autorka na kilku poziomach, a w efekcie stworzą konsensus ,co do nowych  

 T. de Duve, Postduchampowski ład, Uwagi o kilku znaczeniach słowa ‚sztuka”, tłum. K. Pijarski , 3

„Obieg” nr.1-2, 2008, 

 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów ,tłum. M.Bernatowicz, 4

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007,



wyzwań i  iż : „ praktyki kuratorskie w muzyce opierają się na zrozumieniu, że tworzenie  

specyficznej ramy dla wydarzenia muzycznego to akt sam w sobie ekspresyjny i często 

krytyczny” (s.18). Przejęty z dyskursu kuratorskiego sztuk wizualnych termin, powinien 

znaleźć właściwe odniesienia. 

W drugim rozdziale śledzimy przesunięcie  punktu ciężkości dyskursu z „muzeum muzyki” 

w stronę muzyki jako wydarzenia dyskursywnego. Podtytuł informuje , że przedmiotem 

rozważań będzie historyczny rozwój koncertu , jego krytyka i współczesne perspektywy. 

Na początku padają ważne stwierdzenia o procesach demokratyzacji technik 

współczesnej kompozycji poprzez szeroką ofertę narzędzi jakie oferuje internet, które 

doprowadzają do estetycznego wyłomu / przelomu . Młodzi tubylcy internetu pełnymi 

garściami wykorzystują  „darmowe oprogramowania muzyczne,  partytury, i nagrania 

otworów nowej muzyki, wirtualne orkiestry i banki sampli rozszerzonych technik 

instrumentalnych  oraz rozmaite tutoriale na temat współczesnej kompozycji (s.29). 

Przejęte od amerykańskiego badacza mediów Marka Prensky’ego profetycznej diagnozy 

kultury - a nie tylko efektowne określenia - buduje dalszą część wywodu.Charakterystyka 

swoistej transgresji (wiem, że to już termin demode), która dokonuje się dzięki cyfrowym 

tubylcom muzyki - ściśle dookreślonym pokoleniowo, czyli urodzonym po 1980 roku - 

charakteryzuje  element konceptualizacji w  muzyce z silną domieszką krytyki / 

krytyczności (o czym później), a także nagminne wykraczanie poza efekty audialne, a tym 

samym  „wzrostu znaczenia elementu wizualnego i performatywnego”(s.32). Relacje z 

awangardą muzyczną i jej eksperymentami  także się zmieniły. Wedle przytaczanych 

przez Autorkę charakterystyk  kwestia oryginalności  jakby nie była brana pod uwagę. W 

ich rozważaniach nie znajdziemy  dylematu na przykład - nie tak wiekowej - super grupy 

Azorro (która tak wiele wniosoła do sztuki polskiej po ustrojowej transformacji) wyrażonego 

w zdarzeniu  Wszystko już było (Everything has been done), Muzycy, internetowi tubylcy, 

zapewne skwitowali by je dosadnym so what. .   

 Jednak w dyskursach sztuki pisze się o procedurach bazujących na  czymś takim jak 

„oryginalność przeróbki” z nagminnym wykorzystywaniem parafrazy .Tak definiuje to 

kulturowe zjawisko niezrównany Ilustrowany słownik terminów literackich.Historia, 

anegdota , etymologia  : „ kultura recyklingu i samplowania zdaje się nie wymagać 5

rehabilitacji pojęć oryginalności i niepowtarzalności. Jednocześnie sposób, w jaki operuje 

poetyką plagiatu , falsyfikatu, kopii, decyduje o znaczeniu przekazu , sprzyja inicjowaniu 

 Ilustrowany słownik terminów literackich.Historia, anegdota , redakcja Z. Kadłubek, B. Mytych- 5
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gry między tym co autentyczne, a tym, co pozorne, między pierwotnym, a wtórnym” . 6

Bardzo podobne praktyki, mające swoje źródła w poparcie - określane mianem 

appropration i dość długo nietłumaczonym  - w polu sztuk wizualnych, , rozwinęły  się  w 

nowojorskim środowisku w latach osiemdziesiątych XX wieku i wywołały ostre dyskusje, 

pomiędzy tymi , którzy   traktowali  plagiat jako świadomy gest, a krytykami 

postrzegającymi w tych strategiach    tylko oportunizm i cynizm.  Może   przy poszerzeniu 

argumentacji, o teksty innych komentatorów zmian w kulturze przełomu XX i XXI wieku, 

wyróżnione praktyki  kompozycyjne zyskałyby barwne tło dla opisu kryzysu instytucji nowej 

muzyki. W cytatach z  prac Harry’ego Lehmanna - w oparciu o  które Autorka buduje 

szkielet teoretyczny - przywoływane są często wiodące  koncepty  Michaela  Foucaulta, 

Podobnie, jak w dyskursie sztuk wizualnych, uwaga Lehmanna skupia się na pojęciu 

urządzenia i władzy.  

„Scena sztuk wizualnych okazała się dostatecznie otwarta, by mogły się w jej ramach 

zrealizować rozmaite formy krytyki instytucji muzycznych.(s. 51). Jeśli teraźniejszość 

wyznacza tematy , jakie interesują historyka czy nie zachodzi niebezpieczeństwo, iż 

przeszłość stanie się niemal nieuchronnie wstępem do teraźniejszości   pytał Foucault, a 

świadoma tego dylematu Autorka, częściową  odpowiedż znajdzie w przenikliwej analizie 

Douglasa Barretta, który posformalistyczne praktyki muzyczne powstające w polu sztuk 

wizualnych czy performatywnych prezentuje jako alternatywę  dla nowej muzyki. 

Opowiedzenie się  - zajęcie stanowiska - wobec praktyk awangardy i neoawangardy nie 

wyczerpuje wywodu. Uzupełniają go odniesienia  do dyskursu postkolonialnego, i głosy 

miażdżące koncept „nowej muzyki” jako  odzwierciedlenia globalnej współczesności  

ze względu na tkwiącą u jej podstaw ideologię postępu i nowoczesności. 

Zwrot kuratorski przedstawiony w uproszczeniu jako zwieńczenie krytycznego fermentu w 

polu teorii i także instytucji, analizowany jest wnikliwie , ale w wąskim polu artystycznych 

spotkań w Darmstadt , które bardzo konsekwentnie  potraktowane i opisane zostały jako 

rodzaj laboratorium czy inkubator. W analizowanych działaniach muzyków z 

wykorzystaniem archiwum darmstackich kursów, przepracowaniem ich historii; tych  

oficjalnych i kontrfaktycznych, dopatrzyć się  można licznych podobieństw  do aktywności 

twórców sztuki krytycznej. Powstanie  w czasie Letnich Kursów Nowej Muzyki w 2018 roku   

warsztatów Curatorial experiments  nie jest zaskakującą paralelą, ale jakby oczekiwaną 

konsekwencją. Podobnie jak inicjowane wówczas  aktywności  na polu dydaktyki, czyli  

organizowanie studiów kuratorskich z dziedziny muzyki w celu : „profesjonalizacji praktyki 

 Tamże, s. 349-350.6



kuratorskiej muzyków, dramaturgów,pedagogów muzycznych, muzykologów, producentów, 

dziennikarzy muzycznych”(s.68). Wiele  podobnych inicjatywy zablokowała pandemia.  

Gorączkowe dyskusje o kuratorstwie -  w sztuce mnie bliskiej - toczyły się w dekadzie lat 

90., tam też lokuje się  zazwyczaj zwrot kuratorski, który  najogólniej rzecz ujmując  

problematyzuje medium wystawy i przetasowuje znacząco dyskurs krytyki instytucji. Jak 

kiedyś pisałam  odnosząc się do ważnych wystaw muzeum postrzegane jeszcze w 7

początkach dekady jako ring na którym bije się mocno, z końcem dekady staje się dla 

artystów muzą co egzemplifikuje wystawa Museum as the Muse  .Kuratorstwo to jednak 

także re dystrybuowanie władzy i  to nie tylko w ramach muzeum,  co wymaga niemal 

każdorazowo w wypadku pracy z artystą ustalenia jak się tą władzą  dzielić.W omawianym 

tekście nie znalazłam odpowiedzi, a także problematyzowania figury artist-as-curator. 

 Maria Lind  dyrektorka najbardziej prestiżowych studiów kuratorskich w Bard College, tak 

charakteryzowała tę profesję „kuratorstwo zakłada  nie tylko reprezentowanie, ale też 

prezentowanie i testowanie.Stawanie ważkich pytań: co można dodać światu od siebie i 

dlaczego?” Chciałabym dowiedzieć się na jakie  wyzwania czasu (?) przygotowują 

programy studiów kuratorskich w dziedzinie muzyki i w jakim stopniu wykorzystują one 

teoretyczne zaplecze wypracowane w polu sztuk wizualnych ? 

 Drugi, niemniej istotny, rozdział Od muzeum muzyki do wydarzenia dyskursywnego: 

Historyczny rozwój koncertu, jego krytyka i współczesne perspektywy przynosi  nie tylko 

podstawowe ustalenia czym jest ta forma kulturowej aktywności, tak dobrze osadzonej w 

Zachodniej kulturze, ale także   jak postrzeganie koncertu jako uniwersalnej , 

obiektywizującej ramy ewoluowało na przestrzeni ostatnich dekad. W aktualnych 

teoretycznych odniesieniach do koncertu jako reliktu mieszczańskiej kultury i 

konsekwencjach tego stanu rzeczy Autorka korzysta z foucaultowskiego konceptu 

urządzenia(wydaje się,że przede wszystkim w redakcji Georgio Agambena, co nie stanowi 

zarzutem, a wręcz odwrotnie, bo mnie też urzeka jasność wywodu włoskiego myśliciela) a 

takie rozumienie  koncertu „ ma moc orientowania, determinowania,przechwytywania, 

modelowania , kontrolowania i zabezpieczania  gestów, zachowań, opinii i dyskursów o 

muzyce, i na odwrót - pewne formy twórczości muzycznej, sposoby słuchania , 

definiowania przestrzeni muzycznej wypiera i marginalizuje.(s.83)  .  

Rozpoznanie  sytuacji ‚rozhermetyzowania” formy koncertu  stworzyło właściwe pole do  

artystycznych eksperymentów, kwestionujących zasady wykonywania, słuchania i 

 M. Hussakowska, Menadżer, broker dóbr kultury / krytyk sumienie systemowe , w :W ramach 7
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rozumienia muzyki w koncercie .Przedmiotem - czasem ataku, a czasem namysłu - stają 

się dla muzyków kwestia powtarzalności, a także  pozwala przyglądać się - i atakować  

kolejne elementy składające się na konwencjonalność odbioru, którą da się ulokować 

pomiędzy rutyniarstwem a konserwatyzmem. 

W precyzowaniu koncertu jako wydarzenia dyskursywnego  korzysta  Autorka z rozwiązań 

wypracowanych na polu historii sztuki (Reessa Greenberg) i kuratorstwa ukierunkowanego 

na tworzenie wiedzy i ciągłe jej weryfikowanie  (Irit Rogoff).   Claire Bishop dostarcza 

argumentów z dziedziny emancypacji , argumentów wyjątkowo przydatnych , bo 

wypracowanych w polu  praktyk efemerycznych, odwołujących się do emocji, często 

zbiorowych - a więc  bliskich Nowej Muzyce. 

 Analizowane są kwestie samej oceny koncertu, tylko poprzez zasięg i wynik dyskusji , z 

odłożeniem na bok walorów estetycznych  : „Celem tak zdefiniowanego koncertu nie 

byłoby zatem testowanie wybitności muzyki, względnie jej publicznej egzekucji, i 

udowadnianie tego słuchaczom, lecz raczej sprawdzenie , jak muzyka rezonuje z innymi 

muzykami, a także z obiektami, ciałami i przestrzeniami - i co z tego rezonowania 

wynika” (s.87). Przytoczenie wydaje się konieczne, bo stanowić będzie swoisty wzór przy 

analizowaniu kolejnych artystycznych projektów , pracujących z koncertem - tak właśnie 

szeroko rozumianym - jako miejsce nowego doświadczenia i tworzenia nowej wiedzy. 

Elementy wyróżnione tegoż urządzenia  to (arcy)dzieło, konstrukcja programu, 

hierarchiczna współpraca, sposób słuchania, a także przestrzeń architektoniczna, oraz 

czas trwania oraz jego charakter jako wydarzenia publicznego (s.88). 

Podsumowując uwagi na temat teoretycznych rozważań chciałabym podkreślić dojrzałość 

badawczą , której towarzyszy oczywista w tym wypadku, swoboda w poruszaniu się w 

literaturze przedmiotu, co oznacza czerpanie z szerokiego wachlarza propozycji 

współczesnych nauk o sztuce. Nie wyklucza to jednak konieczności wytknięcia pewnych 

braków i uzupełnienia ich przy redagowaniu pracy do ewentualnego druku. 

Towarzyszenie praktykom 
W drugiej, dość obszernej (dodam nieproporcjonalnej )  części dysertacji Autorka 

przygląda się działaniom artystycznym wybranych twórców, a także analizuje jeden ze 

własnych  projektów - Róża . Analiza przypadków podporządkowana została jasno 

wykreś lonemu schematowi,a poszczególne rozdzia ły zbudowane są wokó ł 

eksperymentów z pola Nowej Muzyki. W efekcie otrzymać powinniśmy  precyzyjne  

dookreślenie  wcześniej aspekt eksperymentalności - rozumianej jako dążenie do 



wyzwolenia się z predefiniujacej ramy koncertu” (s.8). Najpierw pojawiają się 

eksperymenty z samą muzyką - a spinać je będzie dekonstrukcja (arcy)dzieła, poddana 

badaniom zostanie także, kwestia konstruowania programu wydarzenia i jej wpływ na 

odbiór - z zawieszonym pytaniem o rodzaj publiczności. W  drugim rozdziale natomiast 

przedmiotem badań staną się relacje z publicznością, niejako zmodyfikowaną, bo już 

mamy za sobą  „pospolite ruszenie” projektów partycypacyjnych . Eksperymenty z 

przestrzenią i czasem , odnoszą się do projektów przepracowujących kwestie relacji 

słuchających z architektoniczną ramą, a w drugiej partii Doktorantka analizuje projekty, 

których nadrzędnym zadaniem było prześledzenie znaczenia czasu w percepcji zdarzenia.  

W tytule każdego z rozdziałów  użyte zostało słowo eksperyment, które od lat funkcjonuje, 

ale naturalnie w dyskursach sztuki nie jest pojęciem neutralnym. W polu sztuk wizualnych 

nie ma ostatnio dobrych notowań, jest postrzegany jako swoisty anachronizm 

Przypominając  koncept Wędrujących pojęć Mieke Bal wskażę  kilka ważnych dla tego 

terminu odniesień w polu sztuk wizualnych. Niemal automatycznie  do wczesnej fazy 

stworzonego przez Alfreda Barra konceptu nowojorskiegp Museum of Modern Art, gdzie  

muzeum sztuki nowoczesnej definiowane było jako swoiste laboratorium, w którym 

analogicznie jak w naukowych laboratoriach drogą eksperymentów tworzone są nowe 

rozwiązania.Nie dziwi więc fakt nadużywania tego terminu przez formacje artystyczne i 

towarzyszących im krytyków postrzegających sztukę blisko nauki, a tym samym nowych 

technologii, Generalizując po modernistyczna krytyka wystrzega się tego terminu, mocno 

przyspawanego do modernistycznej wizji sztuki 

Przypomnieć warto , że : „Sens wyrazu okazuje się wynikiem podwójnego procesu : 

nazywania i samorzutnej ewolucji wartości znaczeniowych  : oba zjawiska  wzajemnie się 

uzupełniają i są od siebie wzajemnie zależne, należy je jednak od siebie 

odróżniać.Nazywanie jest twórczym i świadomym aktem indywidualnej proweniencji, jest 

równocześnie procesem nieciągłym (…) Przesunięcie jest natomiast procesem nie 

uświadamianym i postępującym, opartym oczywiście na zbiorowej choć niepisanej zgodzie 

:nowy sens narzuca się stopniowo, aż zatwierdza go - jako fakt dokonany - słownik”  . W 8

internetowych słownikach eksperyment ma się dobrze, ale w aktualnej krytyce termin 

zszedł na dalszy plan. 

Wybór konceptu dzieła / arcydzieła j- w szeroko zarysowanym historycznym kontekście -

ako pierwszego a więc „najważniejszego” elementu  poddawanego  daleko idącej rewizji 

 P. Quiraud, Semantyka, tłum. S.Cichowicz, Warszawa 1976, s.65.8



uważam za jak najbardziej właściwy; nie tylko pozwala przekonująco wyjaśnić procesy 

„udziełowienia” muzyki, ale także wejść w dyskurs autonomii sztuki, artysty-geniusza, i 

obowiązujących skostniałych hierarchii, jakby tylko nadwyrężonych przez poczynania 

awangardy lat 60., a więc Johna Cage’a i Karla Stockhausena. Prawdziwego  wstrząsu 

dostarczyły dopiero praktyki plądrownicze (świetne określenie , przyznam nie znane mi 

wcześniej) Johna Oswalda. W dyskursie sztuk wizualnych strategie zapożyczeń  

przylegają postmodernistycznych praktyk. W obu dyskursach (niemal nie kwestionowany 

wywrotowy potencjał jaki stanowią, a co też dobrze ilustrują przywołane i analizowane 

muzyczne działania. Niezwykle istotne uważam wyjście poza Zachodni kanon krytycznej 

teorii  i kolejne odniesienia do dyskursu postkolanialnego,.Głos Sandeepa Bhagwatiego w 

kwestii  : „ryzomatycznej prowincjalizacji eurologicznej muzyki artystycznej”(s. 104) wydaje 

się bardzo ważki.  Podobnie, jak wyrażane przez niego obawy, o zbyt zachowawczy 

charakter kuratorskich praktyk nowej muzyki, nie naruszających instytucjonalnego status 

quo . 

Na tym tle zaprezentowany zostaje projekt Marino Formentiego Torso, a przy tej okazji 

ujawnione  mechanizmy działania tak ważnej dla nowej muzyki instytucji jak Centrum 

Arnolda Schonberga .Autorka precyzy jn ie wydobywa aspekt kry tyczny 

projektu,wymierzony  wyraźnie przeciw instytucji , nawet tej konkretnej, konstruowanej 

właśnie z myślą o eksperymentalnych działaniach. 

Kolejny podrozdział Minor music przeczytałam ze szczególną uwagą, bo pisałam kiedyś o 

wystawach mniejszych  i nadal - nie tylko od strony teoretycznych mocowań w filozofii 9

Deleuze’a i Guattariego - zjawisko to przykuwa moją uwagę. Za w pełni satysfakcjonujący 

uznaję zaproponowaną przez Doktorantkę interpretację projektu minor music , który nie 

tylko w warstwie wykonawczej odniósł  się redukcji oryginału arcydzieła, posuniętej do 

granic możliwości. A w efekcie stał się „przewrotną afirmacją małości, słabości 

niedorozwoju, niższości,, nieuniknionej porażki” (s.122) . Natomiast pewien problem mam 

ze zbyt publicystycznym porównaniem projektu do diagnozy stanu współczesnej muzyki. 

Po działaniach wymierzonych w (arcy)dzieło , przedmiotem dociekań stał się program 

koncertu , a moją uwagę przykuły klarowne aktualizacje mistrzów Formentiego , a 

zwłaszcza popkulturowa wersja Liszta.   

Własne doświadczenia kuratorskie relacjonuje Doktorantka przybliżając założenia projektu 

Serie Rose, Projektu, który wchodzi w obszary tabu, pornografii poddawanych analizie 

 M. Hussakowska, Wystawy mniejsze / Smaller exhibitions , „Sztuka i Dokumentacja”, 15, 2017, 9
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przez kobietę, co prowokuje do zastanowienia się jaki efekt zakłada Artystka konstruując 

rodzaj antologii muzycznych utworów odwołujących się kobiecej seksualności. Powstają 

pytania czy działanie skierowane jest przede wszystkim do kobiety-jako-słuchacza  i czy 

klucz genderowy jest uwzględniany przez twórców nowej muzyki. Przyjęcie takiej 

perspektywy zapowiada - i słusznie - wejście w dyskurs krytyki feministycznej i dalsze 

pytania;  co dzieje się z przekraczaniem tabu i podważaniem zachowań uznawanych za 

normę, kiedy znajdą się w przestrzeniach bezpiecznych muzeum, akademii, filharmonii, 

należących do kultury wysokiej . Uwaga Autorki skierowana została w innym kierunku, dla 

niej  najistotniejszy efekt polega polega na rezonansie społecznym,  zmuszeniem do 

wyjścia poza strefę komfortu nie tylko wykonawców, ale także słuchaczy. Tym samym 

sytuuje się blisko konceptu nowego paradygmatu etyczno-estetycznego  Guttariego , z 

kluczowym pojęciem transwersalności  co - jak pisze Claire Bishop  - znaczyło walczącą, 10

społeczną i niezdyscyplinowaną kreatywność”. 

Konstatacje i kulturowe diagnozy Bishop ważne są też przy badanych w czwartym 

rozdziale relacjach pomiędzy profesjonalistami i amatorami , w momencie wtargnięciu w 

skostniały hierarchiczny układ nowej figury - kuratora. Równie wnikliwie zaprezentowany 

został    koncept towarzyskości , time to gather, w którym jego twórca Nicolas Bourriaud  w 

bardzo szeroko rozumianej relacyjności upatrywał - jakże słusznie - możliwych 

alternatywnych wzorców ocennych, wywrotowych wobec profesjonalnej krytyki. Ilustruje tę 

możliwość projekt Rafała Zapały Maszyna koncertowa ;  w otwartym na przypadkowe 

decyzje publiczności koncercie / zdarzeniu, władza kuratorska sprowadza się tylko /aż  do 

zarządzania siecią. Opis zmian w odbiorze koncertu pod wpływem sytuowania zdarzenia 

w przeróżnych miejscach   zamyka rpzważania. 

Moją uwagę przykuły, kolejny raz, kuratorskie działania Libery, w obszarze Instytutu 

Awangardy, czyli wcześnie pracowni Henryka Stażewskiego i Edwarda Krasińskiego, W tę 

przestrzeń - jakże kulturowo nasyconą - wprowadza kurator  progresywnych muzyków 

Nadar Ensamble  Zderzenie odmiennych wrażliwości i estetyk podobno się sprawdziło, 

efekt wyobcowania  zadziałał. Prace kuratorskie  Libery na styku sztuk wizualnych i nowej 

muzyki moim zdaniem wymagają wyodrębnienia i szerszej analizy. 

Przy omawianiu berlińskiej sceny muzycznej , i spektakularnych wydarzeń pod wspólnym 

szyldem HausMusic ; ze spektakularnymi  eksperymentami Kamerensemble Neue Music , 

czy wreszcie sceny techno odczuwam wyraźny niedosyt , zapewne warto by zastanowić 

się  i  wspomnieć o ich wpływie na polską sztukę - szeroko rozumianą. 

 C. Bishop, Sztuczne piekła, sztuka partycypacyjna i polityka widowni, tłum. J. Staniszewski, bęc 10
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Dla analizowanych w dalszej partii zdarzeń muzycznych - do których kluczem będzie 

pojęcie displacement -  punktem odniesienia są konkretne kuratorskie projekty w 

instytucjach sztuki takich jak muzea i galerie,  dekonstruujące  medium wystawy (jak 

chociażby projekt Hoeta). Szkoda, że nie ma miar pozwalających określić , w którym 

wypadku, czy w muzyce czy polu sztuk wizualnych strategie wyobcowania bardziej się 

sprawdziły, to znaczy gdzie silniej odczuwane są  ich  konsekwencje, czyli przetasowanie 

hierarchii bodźców. Wspólnym niewątpliwie zamysłem, czy celem ,w jednym i drugim 

wypadku, jest kwestionowanie rytuałów odbioru dzieła, a także innych zachowań przy 

kontaktach ze sztuką. Przemyślenie sytuacji koncertowej, w najbardziej kuriozalnej - dla  

postronnego obserwatora - edycji zamykają sleep concerts. Nie tylko ciekawy , ale 

wyczerpujący wywód uzupełniony nowymi badaniami pracy  mózgu  w rożnych fazach 

snu, a także ogólnymi  konceptami „slow” , zaprezentowany został jako jeszcze jeden 

element sprzeciwu wobec kapitalistycznego procesu utowarowiania kulturowych 

wytworów.  Apendix do czwartego rozdziału stanowi  wyważona relacja kontrowersyjnego 

zjawiska klaki i klakierów.  

Z namysłu nad obiektem - uśpionym - w ramach instytucji sztuki  wychodził sarkastyczny 

projekt wspomnianej już Pameli Parker, z leżącą i śpiącą w gablocie Serpentine Gallery 

(1995) Tildą Swinton. Przede wszystkim jednak dotykał takich kwestii jak czas i 

przestrzeń , a więc przedmiot analiz zaprezentowanych w ostatnim rozdziale dysertacji. 

Lokowanie koncertow w przestrzeniach alternatywnych i nieoczywistych , ma całkiem 

rozbudowaną historię , którą przepisuje się niejako na nowo wraz ze wzrostem 

zainteresowań badaczy początkami działań  performatywnych.  Wzrost, powoduje 

naturalnie zalew literatury przedmiotu, a więc selekcja w buzującym polu ,nie jest łatwa, 

nie będę więc wytykać braków w literaturze przedmiotu. Ale nie mogę się oprzeć, żeby 

śledząc wprowadzenie do muzycznych rozgrywek w poszukiwaniu idealnej   przestrzeni 

nie wspomnieć o dyskursie wokół i „idealnej” architektonicznej  muzealnej ramy dla nowej 

sztuki , a więc z przeznaczeniem także dla wydarzeń o charakterze performatywnym. 

Uczestniczyli w konkursach architekci o światowej renomie i tym samym stawiający 

inwestorom ekscentryczne - z pozoru - warunki,jak na przykład Peter Eisenman  

projektując Wexner Center for Art (1990) w Columbus , Ohio, zastrzegł , że kilka tygodni 

po otwarciu publiczności będzie dana do kontemplacji czysta architektura, żadna 

ekspozycja nie będzie jej zakłócać (i żądał tego architekt od lat działający blisko sztuk 

wizualnych).Motywując ten gest wyjaśniał, że  możliwość doświadczenia przestrzeni 

architektonicznej, z jej dźwiękami., które są pełnoprawnym architektonicznym budulcem 

Efekty audialne własnych projektów arcyciekawie omawia Peter Zumthor, a jego autorstwa  



Kunsthaus w Bregenz niejako implikują konkretne działania z dźwiękiem (w instalacji Olgi 

Neuwirth Tinkle for T.Z. z 2017 sala pierwszego piętra potraktowana została jak instrument 

muzyczny).  

Omawiany w dysertacji projekt Kunstahalle for Music , konstruowany ze świadomością 

ideologicznych i czysto praktycznych obciążeń miejsc dla sztuki , dowodzi - w zgodzie z 

duchem czasu - jak wiele możliwości oferuje architektura operująca fragmentem, nieciągłą 

strukturą, która  tworzy ewidentną kontrę wobec zamkniętych w sześcianach sal 

koncertowych . Rozważania na temat czasu i pory koncertu zgrabnie pointuje Brzask, 

Oparte w znacznym stopniu na improwizacji zdarzenie, uświadomiło mi  jak niewiele uwagi 

w dysertacji Doktorantka poświęca właśnie improwizacji, przylegającej idealnie nie tylko do 

wielu muzycznych praktyk, ale także kwestii problematyzowanej w dyskursach nowej 

muzyki. 

The Long Now Otto Polzera zamyka rozważania ciekawą klamrą, pokazując analogie 

pomiędzy omawianym projektem a działaniami „największego z największych” kuratorów 

czyli Haralda Szeemanna . Jak to z porównaniami bywa, na pewno wspólne cechy można 

znaleźć w mocnej konceptualizacji projektu, festiwalu jako zinstytucjonalizowanej 

przestrzeni eksperymentu,  ale, żeby uwiarygodnić  tą  bliskość do wywrotowych   -przede 

wszystkim intelektualnie - wystaw Szeemana, trzeba by głębiej  wczytać się w 

szeemanowski dyskurs - bo  badania w tym polu nie ustają.  Wydaje się, że owocne 

byłoby porównanie „bańki czasowej” , trzydziestogodzinnego tu i teraz z teatralnym 

myśleniem Krystiana Lupy o czasowości doświadczenia. Ważną nierozwiniętą kwestią 

pozostaje ,kwestia ucieleśnionej uważności, chyba dla nowej muzyki. Przypominam o 

teatrze, ale jeszcze jakby bliżej badanych przez Autorkę zdarzeń jest taniec współczesny, 

postrzegany przez krytykę anglosaską jako Practice of Contempotaneity, która  swój 

„zwrot choreograficzny” lokuje inaczej , bo na przełomie  lat 50.i 60.XX wieku, a także 

prezentuje bliskie muzyce postulaty w kwestii  zastąpienia istniejących instytucji przez 

muzeum tańca, które zbalansowałoby niedostatki skażonych ideologicznie instytutów. 

Reasumując 

Mimo wyrażonych zastrzeżeń, nie mam wątpliwości, że praca spełnia z nawiązką wymogi 

stawiane dysertacjom doktorskim. Napisana jest ze znawstwem i równocześnie 

swobodą.Doktorantka , która jest aktywnym krytykiem, nie ma kłopotu z jasnym 




