
SZTUKA JAKO ELEMENT KOMUNIKACJI

representational - informative

conative – persuasive

metalingual – autotelic

poetic - aesthetic

funkcja poetycka 
(estetyczna) – nastawienie 
dzieła na własny porządek 
konstrukcyjny w formie i 
treści, porządek naddany 

Roman Jakobson, Closing Statements: Linguistics and Poetics (in Thomas A. Sebeok, Style In 

Language, 1960) 

[linguistic communication model]

Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa [w:] Współczesna teoria badań literackich za 

granicą, red. Henryk Markiewicz, t. II: Wydawnictwo Literackie: Kraków 1972, s. 27-28



Imogen Stidworthy´s installation “I Hate” (2007), 

depicting the photographer Edward Woodman 

(who lost his power of speech in consequence of 

an accident) trying to pronounce correctly “eight” 

and not “hate”, highlighted just that.



Imogen Stidworthy



Bob Wilson Memory/Loss, Wenecja 1993



On Kawara, One Million Years (Past and 

Future), Documenta 11, 2001

On Kawara produced twelve sets of One Million 

Years (Past) in 1970-71 in New York. Each set 

consists of ten volumes and begins with the year 

998,031 BC and ends with the year 1,969 AD. 

Each book is made up of 200 pages and each 

page holds 500 typed years. One Million Years 

(Past) is dedicated to: For all those who have 

lived and died. 

The first set (ten volumes) of One Million Years 

(Future) was produced in 1980 in New York The 

year 1,981 AD - 1001,980 AD were covered. 

Eleven more sets were made in 1981-98. One 

Million Years (Future) is dedicated to: For the 

last one.



Chohreh Feyzdjou, Products of Chohreh Feyzdjou, Documenta 11, 2001



David Small

Illuminated Manuscript, Documenta 11, 2001



Jana Sterbak, From Here to There, 50. Biennale w Wenecji, 2003



Pippiloti Rist swoją instalację Homo Sapiens Sapiens
wyświetliła po raz pierwszy na sklepieniu weneckiego kościoła 
San Stae , Biennale w 2005 
http://www.youtube.com/watch?v=2lanq0jk1mQ

Nagie ciała unoszące się na sklepieniu manierystycznego kościoła kojarzyły się z freskami Michała Anioła 
ukazującymi m.in. stworzenie Adama. Jednak oniryczna i zmysłowa opowieść inspirowana może alegorią 
początku homo sapiens stawała się studiowaniem kobiecej cielesności, chyba też kobiecego uwodzenia i 
kuszenia. Zmysłowego, przyjemnego ale też trochę w zbliżeniach zagadkowego, może strasznego? Jabłko Ewy 
obywało się bez Adama. Rist wyprowadziła z kościoła krzyż (nie chcą religijnych skojarzeń, czy bojąc się 
oskarżeń o profanację?). Widzowie leżący bez butów oglądać mieli pokaz w parach, zmieniając towarzystwo.

http://www.youtube.com/watch?v=2lanq0jk1mQ


Pippiloti Rist, Homo Sapiens Sapiens, San Stae, 

Venice Biennale 2005 



Fred Wilson, Speak of Me as I am, 

50. Biennale w Wenecji, 2003



Kara Walker

• Gone, An Historical Romance of a Civil War as it Occurred
Between the Dusky Thighs of One Young Negress and Her 
Heart, 1994

• 8 Possible Beginnings or The Creation of African-America, 
2005, video still



Louise Bourgeois, The destruction of the father, 1974

Seven in bed, 2001

Father and son, Seattle, 2007



Louise Bourgeois, 

Cell XVIII (Portrait)



Annette Messager (French, born 1943, Boltanski’s wife)

My Vows. 1988-91. Photographs, colored graphite on paper, string, black tape, and pushpins over

black paper or black synthetic polymer paint, Overall approximately 356.2 x 200 cm.

bonjour pantins !



Annette Messager „CASINO”, 2005



Emanuelle

Antille

Angels Camp/First 

Songs, 

50th Biennial in 

Venice, 2003

Both the feature length video and the installation, 
are allowed to function independently. Antille has 
chosen particular scenes from the end of a 78 min. 
work, shot in 2001-2. Angels Camp is divided into 
four chapters, one for each season. It involves eg.
discrepancy between dream and reality, and 
mother/daughter relations. Work extends the notion 
of kin to a Swiss Family Robinson of happenstance. 
The use of multiple screens allows the piece to 
unfold in a non-linear manner. Their number and 
scale (10' x 13') provide for a "direct and 
immediate" experience precluding (wykluczające) 
the need for a story-line linking the characters. In 
short, the viewer is placed in the action of this 
uncharted desert isle.[w środku dramatu]

• epic events (arrival, settlement, breaking the 
rules...)

• story told by an angel but from diferent 
perspectives – narrator (third person omniscience or 
limited) but spectator put into the action

• Roles, authonomy and identity – are we texts?, 
categorical imperative

• Moral parable concerning evil

• Robinson motive - commonplace

A four screen video installation featuring an array of characters 
who in Antille's words "have decided to run away from society" 
to a place "where they build their own rules." Lasting a total of 
eighteen minutes, begins with an angel who doubles as a 
chanteuse. Played by Antille, this character opens and 
concludes the piece. Based on her actions, her position is one of 
judgment and/or an "immoral 'angel'" requiring sacrifice. The 
remaining characters form a makeshift family of refugees 
whose raucous play reveals both the liberating and negative 
aspects of their freedom.

Pisząc o tekście idealnym - Barthes wyróżnił dwa rodzaje pisarstwa: tekst pisalny [pierwowzór 

hipertekstu], rozgałęziający się, którego jednostką była leksja (jednostka lektury [«ostatni człon 

wyrazów złożonych, wskazujący na ich związek znaczeniowy z mową, mówieniem lub 

czytaniem» ] i tekst czytalny, tradycyjny, wywodzący się z tradycji realistycznej. 



Emanuelle Antille, Angels Camp/First Songs, 

50th Biennial in Venice, 2003



Nikos Navridis, Samuel Beckett’s Breath, 51.Biennale w Wenecji, 2005



Stan Douglas

• Suspiria takes its title from a 1977 
horror movie by Italian director, 
Dario Argento. It was one of the last 
films in the west that was shot in 
Technicolor: a process which allows 
the film to carry a lush, highly-
saturated palette. Stan Douglas´
Suspiria borrows the visual style 
and sound from the 1977 film by 
manipulating a technical property of 
the NTSC television system.

Argento´s specific decision to shoot in Technicolor also makes a direct reference to Walt Disney´s
adaptation of Grimm´s Fairy Tales. Wilhelm and Jacob Grimm themselves were born in Kassel, the place 
where Documenta takes place. Thus, the artist uses the city as the setting for his recreations of the 
fairytales within the labyrinth corridors of Kassel´s most infamous monument: the Herkules Oktagon 
situated in the Bergpark Wilhelmshohe on the outskirts of the city. The tales themselves, 250 of them share
similar structures and characters. These will be distilled into a constellation of narrative elements that may
be reassembled into different permutations that will take approximately 100 days to unfold.
During the 100 days of Documenta XI, these scenarios, that were performed by actors in colored costumes
and makeup and originally filmed in a closed set, will be superimposed into live images fed directly from the 
Herkules monument via 13 black and white cameras, which were installed in and around the corridors of the 
Oktagon. (For the gallery installation recordings of the live feeds will be synchronized with the fairytale
recreations.) A computer system will select and play one of the array of possibilities and match the recorded
set of camera angles with those of the live video feeds. This superimposition will cause oversaturated faces
and figures to bleed over and into its setting, thus changing the hues as the quality of daylight changes
within the Herkules space. [morphing?]The soundtrack performed by the Italian group, "Goblin" will also
echo the visual intersections by using variations of musical themes recorded on a bank of synchronous
tracks which may be played back in groupings remixed in real time by the same computer system used to 
switch the video.



• Stan Douglas, Suspiria, 2002

•For the artist, Suspiria is a work that encapsulates his ongoing
investigations into the failure of modernism. The language of this
project is derived from the German intellectual generation younger
than the Grimms brothers, namely that of Karl Marx. "Das Kapital
itself is littered with talk of the supernatural—vampirism, witchcraft, 
and the magical transformation of raw material into commodities, 
commodities into surplus value, and surplus value into capital---occult
practices that are all haunted by labor." Now that capitalism has lost
its primary antagonist, it has no "other", Marx stated himself, towards
the end of the last volume of Das Kapital, using the idiom of the 
Brothers Grimm. "Long, long ago there were two sorts of people, one, 
the diligent, intelligent and above all frugal elite; the other, lazy
rascals, spending their substance and more on riotous living…Thus it
came to pass that the former sort accumulated wealth, and the latter
sort finally had nothing to sell but their skins." For Douglas, using the 
syntax of mythology, "proponents of postmodern accumulation seem
intent on dividing the world into these same two species of being." 
With all the glittering progress of modernism, have we truly moved
forward or have we really just come full circle?



• Su-Mei Tse, [E:r] conditionné, 

2003:

• Echo

• The Desert Sweepers



Olafur Eliasson, The Weather Project, Tate Modern, 2003 



Bill Viola 

Room for St. John of the Cross

1983

• A black cubicle stands in the 
center of a large dark space. A 
small window reveals the 
illuminated interior where a color 
video monitor, a metal pitcher, and 
a glass of water sit on a wooden 
table. A voice quietly reciting the 
poems of St. John of the Cross in 
Spanish can be heard from within. 
Outside in the main room, a large 
image is projected on the wall 
behind the cubicle showing black-
and-white images of snow covered 
mountains in constant, wild, 
chaotic motion. A loud roaring 
sound fills the space like a storm.

St. John of the Cross (1542-1591), 
the Spanish poet and mystic, was 
a pious reformer in the Carmelite 
order and disciple of Santa Teresa 
of Avila. In 1577, he was abducted 
by the religious establishment and 
brought to Toledo where he was 
imprisoned. He spent nine months 
in a tiny windowless cell where he 
could not stand upright. He was 
taken out once a day to be 
whipped and beaten. During this 
ordeal, St. John composed 
exalted, visionary poetry that 
speaks of love, ecstasy, passage 
through the dark night, and flying 
over city walls and mountains.



Bill Viola: Buried Secrets. The Greeting, 1995, video sound installation, production 

still, photo: Kira Perov (46th Venice Biennale - The US Pavilion, 1995)

The five new installations
that form Buried Secrets
describe a journey or
movement, both physical
and conceptual, through
interrelated themes of 
life/death, darkness/light, 
body/soul, internal/external
and past/present.

Buried Secrets represented
a tremendous jump in scale
for the small, tempe-based
institution. To install the 
exhibition in the Nelson Fine 
Arts Center significant
alterations were done. Four
discrete, light-controlled
spaces were required so
that Viola's installations
have the appropriate effect
on the viewer. Rather than
passively viewing a painting 
on a wall, the installations
are designed to have a 
visceral impact, surrounding
the viewer with sound, 
projections and sometimes
darkness. 

This program culminated in 
the U.S. premiere on March 
9, 1996. 

Jacopo Pontormo The 
Visitation 1528-1529 



Bill Viola

Emergence [powstanie, 

wyłonienie się], 2002

Masolino da Panicale, Pieta,1424



Bill Viola: Emergence (The Passions), 2002 



Bill Viola, Ocean without the Shore, 52. Biennale w 

Wenecji, 2007



Bill Viola, Ocean without the Shore, 

52. Biennale w Wenecji, 2007

• Viola: “Ocean Without a Shore is about the presence

of the dead in our lives. The three stone altars in San 

Gallo become transparent surfaces for the 

manifestation of images of the dead attempting to re-

enter our world.” 



Mirosław Bałka, 

How it is, Tate Modern, 2009



James Turell, 

Bridget’s Bardo (Ganzfeld Piece; 2009)

–

kierował w stronę parapsychologicznego 
eksperymentu ograniczenia informacji zmysłowych 
dostarczanych ludzkiemu mózgowi do tylko jednego 
stałego światła i jednego dźwięku, przez co umysł 
zaczynał „sam” stwarzać sobie rezultaty doznań 
sensorycznych (wzrokowych, słuchowych, nawet 
zapachowych; wg niektórych dochodziło także do 
kontaktu telepatycznego)

Artysta, który jest uwrażliwionym na światło 
kwakrem, przyznawał że akceptuje alegoryczno-
symboliczne interpretacje oczywiste w przypadku 
światła. W tym wypadku tytułem Bridget’s Bardo
przywołał też wizję rzeczywistości przejściowej 
pomiędzy śmiercią i odrodzeniem znaną z 
tybetańskiego buddyzmu, a może też chrześcijańską 
mistyczkę św. Brygidę Szwedzką, znaną z wizji 
narodzenia Dzieciątka promieniejącego światłem 
oraz objawień czyśćcowych



James Turrell

• Twilight Arch, 1991



Instalacja

• Rezultat instalowania, a więc umieszczania  czy też ustawiania czegoś w 
sposób nadający się do użycia lub wykorzystania (lecz cel instalowania –
inaczej niż w codzienności - nie jest oczywiście znany [Dziamski] i  
transgresyjnie wykracza poza wyznaczone sobie ramy.

Charakteryzuje ją:

• Relacyjność

• Intermedialność

• Tymczasowość

• Pro-interaktywność

• Prezentyzm

• Znaczeniowość

[Kluszczyński]

• Instalacja „daje do myślenia”

[Sztabiński]



DZIEŁO SZTUKI JAKO ORGANICZNA CAŁOŚĆ

• koncepcja spajania wielu elementów w organiczną całość na wzór działania natury

Kant: „prezentacja idei za pośrednictwem dzieła sztuki” oznaczała też, że „dzieło sztuki staje się modelem dla 
całej natury, która jest traktowana tak, jak gdyby była intencjonalnym wytworem <sztuki> Boga, najwyższego 
artysty. Teleologicznie rozumiana natura staje się zaś areną historycznego procesu kształtowania się ludzkości”. 
Schelling pisał: „Organiczne dzieło przyrody prezentuje tę samą indyferencję jeszcze nie rozdzieloną, którą dzieło 
sztuki przedstawia po podzieleniu ale znów jako indyferencję”. Wieloelementowe dzieło sztuki może zatem 
ukazywać idealne Jedno tak jak naturalnie jedna całość naturalnej rzeczy. Oznaczało to wewnętrzną jedność 
dzieła ukazującą jedność całego „uniwersum” i władanie nim jednego podmiotu. W ten sposób ograniczeniu „ja” 
przez przyrodę w systemie tożsamości Fichtego Schelling przeciwstawił sztukę przekraczającą granice nie tylko 
własnych wewnętrznych dziedzin, ale integrującą „ja”, rzeczywistość, przyrodę, historię: „chodzi o to, aby 
estetycznie oglądać całościową rzeczywistość: już nie w dziełach sztuki, ale jako dzieło sztuki”, zgodnie z 
przekonaniem o jednej substancji wszystkiego i jednym wiecznym rozumie. Idea absolutnej syntezy dokonywanej 
przez sztukę na poziomie rzeczywistości pozwalała zatem przekraczać podziały, a zarazem wkraczać na poziom 
metafizyki i absolutnego Jedna. 

Nie dostrzeganiu istniejących w rzeczywistości różnic sprzeciwiał się Hegel. Zauważał, że zgodność z samym 
sobą „neguje i znosi to, co inne a zarazem zasadę odróżnienia – ale to znaczy, że różnica jest – zawsze jest to coś 
innego, co znika by ruch myśli mógł wrócić do siebie”, co oznaczało jednak ostateczną syntezę za przyczyną 
absolutnego Ducha. Syntetyzowanie „zjawiska z ideą, rzeczywistości z myślą, treści z formą” zachodzić miało za 
sprawą piękna w sztuce oraz w filozofii, które spajać mogła poezja. 

W jej obrębie to, co przedstawiane jako zmysłowo uchwytne, okazuje się w istocie wewnętrznymi oglądami, 
uczuciami, wyobrażeniami poety owładniętego absolutnym duchem, a poezja w ogóle jest istotą wszelkiej 
sztuki i ma siłę poznawczą (lepszą niż nauka, gorszą jednak niż religia i filozofia). To przekonanie (podobnie jak 
wiarę w bliski związek poezji z Absolutem) podzielał także Schelling (przekonany o jednoczeniu sztuki i filozofii w 
podmiotowej tożsamości); podobnie dla Schlegela spajała ona w sferze wewnętrznej duchowości wszystkie 
rodzaje ludzkiej twórczości (a poezja romantyczna „wespół z filozofią” miała jednoczyć sztuki i społeczeństwo). 

Romantycy jenajscy, do których zaliczany jest Schlegel, „wyznają pogląd, że zasadą świata i życia jest poiesis, 
twórczość, zaś w dziele sztuki wytwarza się prawda tego tworzenia – prezentuje się tam ono w najczystszej, 
zintensyfikowanej postaci, jako prawda tworzenia samego w sobie, a jednocześnie prawda tworzenia siebie: 
autopoiesis.” Nacisk na podmiot twórczy uważany może być za element nie tyle sprowadzający do absolutu i 
Jedna, ile raczej za indywidualizm potęgujący fragmentaryzację i wielość. Jednak i każdy fragment ma własną 
absolutną tożsamość i w dziele sztuki poezja scala je w organiczną jedność. 

Te przekonania miał dzielić jeszcze Heidegger pisząc, że „wszelka sztuka jako dopuszczanie dziania się 
nadejścia prawdy bytu jako takiego jest w istocie poetyzacją”. 



KONIEC SZTUKI

Instytucje i filozofia
• Postawy krytyczne i filozofów, i twórców, dotyczące socjologicznego i 

politycznego kontekstu doprowadzą do wskazania przez Artura 
Danto i Georga Dickie „świata sztuki” czyli „instytucji społecznej, w 
której <osadzone> są dzieła sztuki, opartej o ustaloną praktykę grupy 
ludzi”, którzy mają także władzę wyznaczania tego, co jest sztuką. 
Teza Danto o konieczności posiadania wiedzy i opanowania użycia 
„<jest> artystycznej identyfikacji” w roli narzędzia umożliwiającego 
rozumienie rzeczy jako dzieł sztuki, wskazuje na kwestię traktowania 
konwencji jako wyznacznika sztuki i prowadzi do  koncepcji „końca 
sztuki”, bo teoretyczne nastawienie artystów i prawie pełne 
teoretyczne „prześwietlenie” dzieł współczesnych, znoszą 
granice sztuki i filozofii, realizując heglowską syntezę.

• Theodor W. Adorno, Teoria estetyczna, tł. K. Krzemieniowa, PWN: Warszawa 1994, s. 136; Arthur C. 
Danto,  Świat sztuki [w:] tegoż,  Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, przełożył, opracował i wstępem 
opatrzył Leszek Sosnowski, WUJ: Kraków 2006, s. 42, oraz Koniec sztuki, tamże, s. 214


