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Co ma Koons do Le Bruna i Kapoor do Le Nôtre’a?
O wystawach sztuki wspôlczesnej w muzeach-rezydencjach na przykladzie
Palacu w Wersalu i Zamku Krôlewskiego w Warszawie
Muzea-rezydencje to najczçsciej muzea wnçtrz
odtwarzajqce atmosferç konkretnych czasôw. Czçsto ze wzglçdôw historycznych sq to miejsca prestizowe (na przyklad siedziby krôlôw). Dzis warto
postawic pytanie, czy muzea-rezydencje mogq stac
siç miejscem funkcjonowania sztuki wspôlczesnej,
i czy siç nim stajq. Jesli sztuka wspôlczesna czy
kreacja artystyczna zaistnieje w takich miejscach,
czy jest to interwencja czy synergia? Warto zastanowic siç tez nad problemem percepcji obiektôw
sztuki wspôlczesnej w miejscu o konkretnym znaczeniu historycznym, jak to znaczenie historyczne
wplywa na interpretacjç dziela, a jak dziela sztu
ki wspôlczesnej zmieniajq zastany kontekst. Na
te pytania sprôbujç odpowiedziec na przykladzie
dwôch muzeôw-rezydencji o duzym znaczeniu
symbolicznym —Palacu w Wersalu i Zamku Krô
lewskiego w Warszawie.
Sztuka wspôlczesna zawitala na dwôr wersalski
po 2003 roku, kiedy to w pazdzierniku na konferencji prasowej ôwczesna dyrektor Wersalu, Chri
stine Albanel, i Jean-Jacques Aillagon, ôwczesny
minister kultury, zadeklarowali: „Wersal, obiekt
uprzywilejowany przez zamôwienia krôlewskie
XVII i XVIII wieku, powinien zostac ozywiony
poprzez kreacje artystyczne naszych czasôw” 1.
Slowa te zaowocowaly stworzeniem wydarzenia „Versailles Off”, ktôre odbylo siç w czterech
edycjach w latach 2004—2007 jako weekendowe
festiwale w ramach „Nuit Blanche”, podczas ktôrych prezentowano prace miçdzy innymi Daniela
Burena czy Felice’a Variniego2.
1 http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/aillagon/grand-versailles.pdf, dostçp: 10.11.2015.
2 Artysci, ktorych prace prezentowane byly w edycji
2005 roku: Daniel Buren, Andréa Cera, Claude Closky,
Alain Ducasse, Markus Hansen, Patrick Jouin, Jean-Phi
lippe Poirée-Ville, Rudy Ricciotti, David Satiel, Felice
Varini; w edycji 2006 roku: Shigeru Ban, Michel Blazy,
Thierry Dreyfus, Jonathan i Thomas Dunford, Francis
Kurkdjian, Christian Lacroix, Bertrand Lavier, Ange
Leccia, Benjamin Morando, Natacha Lesueur, Radi Desi
gners, Felice Varini, Gérard Vié; w edycji 2007 roku: Adel
Abdessemed, John Armleder, Gino de Dominicis, Thier
ry Dreyfus, Serge Hureau, Natacha Lesueur, Stéphane
Maupin, Laurent Pariente, Philippe Parreno, Claude Rutault.
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Z biegiem czasu idea „Versailles Off” ewoluowala, od pojedynczych weekendowych wydarzen do kilkumiesiçcznych wystaw czasowych. Od
2008 roku do dialogu z artystami baroku: Louisem
Le Vau, Jules’em Hardouin-Mansartem, Charles’em Le Brunem czy André Le Nôtrem, ktôrzy
odcisnçli piçtno na architekturze, wnçtrzach
i otoczeniu palacu wersalskiego, zapraszano najbardziej znane i wysoko notowane na rynku sztuki
postaci wspôlczesnego art wordu.
Z pewnosciq takim artcelebrytq jest zaproszony w 2008 roku J e f f K o o n s . Podczas wystawy
zaprezentowano siedemnascie prac amerykanskiego artysty tworzonych od lat 80., komisarze
okreslili ekspozycjç jako „integrowanie” sztuki
wspôlczesnej z kontekstem dziedzictwa historycznego3. Wnçtrza palacu wersalskiego, zaprojektowane w latach okolo 1670—1680 przez Charles’a
Le Bruna, zyskaly nowe znaczenie, staly siç tlem
ekspozycyjnym dla — czçsto kiczowatych —dziel
Koonsa4. W Galerii Lustrzanej, uwazanej za je
den z najpiçkniejszych przykladôw architektury
wnçtrz barokowych, umieszczono pracç Ksiçzyc
o ponad 3-metrowej srednicy, ktôra jak wypukle lustro odbijala wnçtrze Galerii oraz sylwetki
zwiedzajqcych, co dawalo jednoczesnie nowq perspektywç spojrzenia na Galeriç poprzez nalozenie
siç zludzen optycznych —zludzenia powstajqcego
w samej Galerii Lustrzanej, polegajqcego na odbijaniu osi ogrodu wersalskiego w lustrach, oraz
zludzenia wypuklej powierzchni Ksiçzyca. Poza
tym kontrastowo zestawiono zimnq barwç niebieskawq z tonami cieplymi, w jakich utrzymana jest
Galeria Lustrzana. Nazwa dziela —Ksiçzyc —odnosila siç do przydomku Ludwika XIV, Krôl Slonce.
Inne prace, poprzez ktôre Koons prowadzil udany
dialog z mistrzami baroku, to: Balloon Dog w kolorze magenty (umieszczony w Salonie Herkulesa);
Hanging Heart w kolorze czerwonym (zainstalowane nad Schodami Krôlowej) i srebrny Rabbit
3 J. Koons, J.-E Criqui, Jeff Koons: Versailles, Paris
2008, s. 10; M. Boutoulle, Koons et le pop kitsch ä Versail
les, „Connaisance des arts” 2008 (08), nr 663, s. 46.
4 J. Rychen, Abundance and Banality. Jeff Koons at the
Palace of Versailles, „Shift. Graduate Journal of Visual and
Material Culture” 2011, nr 4, s. 3.

6 Veilhan Versailles. Xavier Veilhan au Château de Versailles,
13 septembre—13 decembre 2009, [broszura wystawy], s. 5,
http://www.chateauversailles.fr/resources/pdf/fr/presse/dp
%20Veilhan%20Versailles.pdf, dostçp: 24.03.2016.

1 Tamze, s. 6.
8 http://www.lexpress.fr/culture/art/c-est-comment-murakami-a-versailles_919385.html, dostçp: 24.03.2016.
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ruchu. Instalacja Architekci w formie jedenastu rzezb rozstawionych na parterze gôrnym ogrodu
wersalskiego, przedstawiajqcych
architektôw cenionych przez Veilhana, byla jego osobistym panteonem wielkich umyslôw. Rzezby,
z jednej strony klasyczne postaci ustawione na postumentach,
z drugiej — sylwetki zdynamizowane poprzez zgeometryzowanie,
o charakterze enigmatycznych
fantomôw,
monochromatyczne
Fot. 1. Jeff Koons, Balloon Dog, 1995-2000, Sala Herkulesa Palacu w Wersalu,
(utrzymane w czerni). Ponadto
fot. Charles Nouÿrit, domena publiczna
specyficzne piedestaly w formie
(tronujqcy w Salonie Obfitosci), w ktôrych znôw, ram-prostopadloscianôw i ram-rombôw pelnily
jak w kolorowych soczewkach, odbijaly siç bogato rolç swego rodzaju wizjerôw, przez ktôre widzozdobione stropy, porte-fenêtre, obrazy, tapiserie czy wie mogli kadrowac przestrzen ogrodôw i jego
posadzki palacu wersalskiego. Z kolei takie dziela, glôwne osie. Podobnie jak Koons Veilhan tez wyjak Wazon z kwiatami, stalowe Popiersie Ludwika stawil Ksiçzyc, posluzyl siç tym samym motywem
XIV czy Autoportret, inspirowane sztukq baroku, w odniesieniu do Krôla Slonce, i na Zielonym
wydawaly siç podszywac pod dziela z epoki, celo- Dywanie trawnika Alej Krôlewskich otoczonych
wo umieszczone jako elementy wyposazenia wnç- boskietami ustawil metalowe prçty zakonczone
trza. Ponadto wyeksponowany na wysokim piede- kulami, ktôre oglqdane z tak zwanego punktu
stale w Salonie Appolina Autoportret —w formie widzenia Krôla, czyli z Galerii Lustrzanej, dawaly
marmurowego popiersia z glowq uniesionq lekko efekt ksiçzyca zlozonego z pikseli. Ponadto, paku gôrze, zwrôconq w lewo, dokladnie w strong trzqc na ogrody z tego samego punktu, oglqdajqemfatycznego Portretu Ludwika XIV, pçdzla Hya- cy widzieli wysokq na 100 metrôw fontannç na
cinthe’a Rigaud z 1701 roku —môgl sugerowac, Wielkim Kanale, ktôra miala byc holdem artysty
ze Koons czekal na koronacjç ze strony Ludwika dla Constantina Brâncusiego i jego Niekonczqcej
XIV5 lub tez postawil siebie na rôwni —Krôl Kiczu siç kolumny1.
Do kolejnej edycji wystawy sztuki wspôlczesz Krôlem Slonce.
Po szumie medialnym jaki wywolala wystawa nej w Wersalu w 2010 roku zostal zaproszony
Jeffa Koonsa w Wersalu, w 2009 roku zaproszono T a k a s h i M u r a k a m i , japonski artysta-celeX a v i e r a V e i l h a n a — paryskiego artystç, bryta, prowadzqcy korporacjç Kaikai Kiki, gdzie
ktôry na potrzeby wystawy stworzyl siedem rzezb jego asystenci wytwarzajq obiekty zaprojektowane
i instalacji przestrzennych w ogrodach i w samym przez niego. Wystawiono dwadziescia obiektôw,
palacu. Na Dziedzincu Honorowym ustawiono z czego jedenascie Murakami wykonal specjalnie
—jak czytamy w broszurze wystawy —„bezczelnie na tç okazjç. Monumentalny, blisko 6-metrowy
fioletowq Karocç”6*, ktôrej forma zostala zdefor- posqg Oval Buddha, w formie siedzqcej zaby ze
mowana i zdynamizowana. Byla swego rodzaju zloconego brqzu, zostal ustawiony na osi wyznaodniesieniem do analiz fotograficznych ruchu, czonej przez barokowego projektanta ogrodôw
czyli chronofotografii, polegajqcej na dokumento- André Le Nôtre’a, zaklôcajqc jq, a wrçcz czyniqc
waniu kolejnych faz ruchu metodq wielokrotnej gestem lekcewazenia —jak okreslila to Annick Coekspozycji motywu w regularnych odstçpach cza- lonna-Césari —faisant la nique8. Inny egzemplarz,
su, ktôre przeprowadzano pod koniec XIX wieku. ponadmetrowy Oval Buddha w edycji srebrnej,
A przez to i nawiqzaniem do futurystycznej wizji zostal zainstalowany na terenie palacu w Salonie
Obfitosci, ktôry to pokôj pelnil rolç swego rodzaju
antyszambry do cabinet de curiosité Ludwika XIV,
5 R. Milano, (Re)Staging Art History: Jeff Koons in Ver
gdzie przechowywano cenne obiekty, przez co
sailles, „Museum and Curatorial Studies Review” 2014,
srebrny Oval Buddha Murakamiego pretendowal
t. 2, nr 1, s. 53—54.
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do miana precjozum krolewskiego.
Zaprezentowano rowniez typowe
dla estetyki Murakamiego figurki-zabawki inspirowane mangghq.
W Salonie Wenus ustawiono bialq figurkj KaiKai i rozowq Kiki na
tle posqgu Ludwika XIV jako cesarza rzymskiego dluta Jeana Varina
z 1682 roku, stanowiqce groteskowq gardj krola. Z kolei figurka
odwolujqca sij do jednej z bajek
Hansa Christiana Andersena
Nowe szaty cesarza (o tym samym
tytule), w formie figurki cesarza
z ogromnq glowq, malenkq koronq
i berlem, ustawiona w Sali Koronacyjnej na tle obrazow gloryfikujqcych Napoleona, a szczegolnie
Fot. 2. Xavier Veilhan, La Carrosse, 2009, Dziedziniec Honorowy Palacu
na tle monumentalnej Le Sacre
w Wersalu, fot. Jessie Hodge, domena publiczna
pjdzla Jacques’a-Louisa Davida
(kopia autorska), zdawala sij wymownie krzyczec: palacu w Wersalu. Monumentalna instalacja na
Cesarz jest nagi!9
nowo zdefiniowala przestrzen, przeskalowala jq,
Zarowno wystawa dziel Murakamiego, jak stajqc siç swoistq bramq czy tez lukiem triumfali Koonsa wzbudzily skandal, ponownie lud sta- nym, pod ktôrym przejezdza Krôl Slonce. Venet
nql u bram Wersalu, tym razem nie domagal sij rozstawil rôwniez tego typu metalowe instalacje
chleba, ale zamknijcia ekspozycji. Zarzucano ku- w formie pôl- i cwierclukôw, spiral i prostych sluratorom daleko posunijtq interwencjj czy wrjcz pôw w ogrodzie wersalskim: na parterze wodnym
atak na dziedzictwo historyczne, jak rowniez (luki 219.5° Arc x 28 i 5 Arcs x 5), na parterze
skandaliczny charakter dorobku obu artystow srodkowym (spiralç zatytulowanq Quatre lignes
(popkicz, dziela erotyczne). To rozpoczjlo proces indéterminées), przed Fontannq Apollina (luki
powolnego przeformulowywania wystaw sztuki Effondrement i 225.5° Arc x 16) i przy Fontannie
wspolczesnej w Wersalu. W 2011 roku nowa dy Podkowiej (luk 219.5° Arcs x 13) oraz slupy wertyrektor Catherine Pegard wyrazila poglqd, iz sztuka kalne w pobliskim parku Marly-le-Roi. Pozwalaly
wspolczesna wystawiana w Wersalu byla banalizo- one na kadrowanie przestrzeni i rzezby ogrodowej
wana, przez co banalizowala przestrzen, gdzie byla w dowolny sposôb. Minimalistyczne instalacje Vewystawiana. Zadeklarowala rozpoczjcie kolejne- neta, korespondujqc z osiq magistralnq Le Nôtre’a
go cyklu wystaw w konstruktywnej relacji z dzie- oraz osiami poprzecznymi zalozenia wersalskiego,
dzictwem historycznym10.
na nowo zdefiniowaly tç przestrzen, bçdqc akcenW 2011 roku zostal zaproszony francuski arty- tami mocnymi, aczkolwiek nie dekonstruujqcymi.
sta konceptualny B e r n a r V e n e t , ktory wyRok 2012 nalezal z kolei do portugalskiej artystkonal siedem monumentalnych rzezb w metalu, ki, pierwszej kobiety zaproszonej do cyklu wystaw
prezentujqcych jego wizjj przestrzeni wersalskiej. sztuki wspôlczesnej w Wersalu, J o a n y V a s T j Venetowskq przestrzen otwierala instalacja c o n c e l o s . Artystka, dla ktôrej „Palac i jego
85.8° Arc x 16 w formie szesnastu monumen ogrody wypelnione sq energiq, oscylujqcq miçdzy
talnych cwierclukow wykonanych z blachy mie- realnosciq a snem, codziennosciq a magiq, komedzianej, ustawionych w grupy po osiem mijdzy diq a tragediq”11*, zaproponowala dziela —typowe
Pomnikiem konnym Ludwika XIV autorstwa Pier- dla jej twôrczosci —wykonane z przedmiotôw core’a Cartelliera i Louisa Petitot a bramq glownq dziennego uzytku (butelek, garnkôw, plastikowych
sztuccôw) czy marmury obszyte szydelkowanymi
serwetkami. Vasconcelos postanowila zajqc siç te9 V. Bouruet-Aubertot, Takashi Murakami s ’invite chez
matem
Marii Antoniny, ktôra jest dla artystki bole Roi Soleil, „Connaisance des arts” 2010 (08), nr 685,
s. 84-89.
10 http://www.lexpress.fr/culture/art/l-art- contemporain-au- chateau- de -versailles-tourne -vers-le-patrimoine_1075719.html (dostçp: 24.03.2016).
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11 Joana Vasconcelos Versailles. 19 juin-30 septembre
2012 [broszura wystawy], s. 5.

12 G. Morel, Joana Vasconcelos, nouvelle reine de Versa
illes, „Connaisance des arts” 2012 (06), nr 705, s. 66-71.
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haterkq liberalizmu, nie zonq krola, a kobietq niezaleznq, straconq
z powodow politycznych. W Sali
roku 1830 ustawita Lilicoptère,
majqcy przeniesc Mariç Antoninç z jej czasow do wspotczesnosci.
W Sypialni Krolowej zainstalowano Perruque, kuriozalny kokon
z drewna, z wypustkami, obwieszony pasmami wtosow. Dzieto to,
poczqtkowo ocenzurowane i odrzucone, miato byc re m in isce n j
macicy i odwotywac siç do miejsca narodzin dziewiçtnastu krolewskich dzieci. W Salach Pokoju
i Wojny przylegajqcych do Galerii Lustrzanej powieszono dwa
Fot. 3. Takashi Murakami, Oval Buddha, 2007-2010, ogrody wersalskie,
serca - Coeur Indépendant Rouge
fot. Achim Hepp, domena publiczna
i Coeur Indépendant Noir - monumentalne wersje tradycyjnych
portugalskich naszyjnikow, ktore
Vasconcelos wykonata z plastikowych sztuccow. Miaty byc symbolem smierci i pasji, wojny i poko
ju, czyli tematow podjçtych przez
Charles’a Le Bruna i François Le
Moyne’a w malowidtach plafonowych sal. Natomiast w Galerii
Lustrzanej ustawiono ikoniczne
dzieto Vasconcelos - Marilyn, monumentalne buty-szpilki, wykonane z garnkow i przykrywek ze stali
nierdzewnej. Przeskalowanie rzezby (4 metry wysokosci) oraz potyskliwa powierzchnia nierdzewnej
Fot. 4. Bernar Venet, Instalacja 85.8° Arc x 16, 2011, Dziedziniec Krolewski
stali, w ktorej odbijato siç wnçtrze
Palacu w Wersalu, fot. Conseil départemental des Yvelines, domena publiczna
Galerii Lustrzanej, dawaty poczucie obecnosci w patacu silnej osobowosci kobiecej12.
Po petnych przepychu barokowych dzietach drzew, uktad lisci, zytki marmuru). Taka wizja naportugalskiej artystki w Wersalu pojawity siç asce- tury Penonego pozostawata w mocnym kontrascie
tyczne prace wtoskiego rzezbiarza G i u s e p p e z wizjq Le Nôtre’a, ktory poddat naturç totalnej
P e n o n e g o , przedstawiciela mtodszego poko- kontroli13.
lenia ruchu Arte Povera. Penone, podobniej jak
Podobnie ascetyczna byta edycja wystawy
Venet, na nowo zinterpretowat przestrzen wersal- w 2014 roku. L e e U f a n, koreanski artysta
skq. W ogrodach Wersalu, gdzie natura jest cat- minimalista, w przestrzeni ogrodow wersalskich
kowicie podporzqdkowana cztowiekowi, Penone zaproponowat dzieta, w ktorych zestawit dwa
ustawit rzezby-drzewa oraz marmurowe instalacje. podstawowe dla niego materiaty: naturalny kaWktad pracy rzezbiarza wydawat siç zredukowany, mien i stalowq ptytç, oraz posluzyl siç dwoma
gdyz skoncentrowat siç on na ukazaniu perfekcyj- podstawowymi dla niego zabiegami: lustrzanym
nej estetyki wystçpujqcej w naturze (linie gatçzi
13 Penone Versailles, 11 juin-31 octobre 2013, [broszura wystawy], s. 5-8; M. B. (Myriam Boutoulle), Une forêt
de Penone à Versailles, „Connaisance des arts” 2013 (06),
nr 716, s. 30.
CO

nika Alej Krôlewskich. Instalacja
Relatum14 - La Tombe, hommage
à André Le Nôtre, w formie kamienia ulozonego w precyzyjnie
wykopanym grobie, byla odniesieniem do architekta ogrodôw
krôlewskich, a jednoczesnie wyszukanq prowokacjq1516.
W kolejnym roku zaproszony artysta, A n i s h K a p o o r ,
podjql miçdzy innymi temat Rewolucji Francuskiej, ktôra polozyla kres swietnosci monarchii
francuskiej i Wersalu jako symbolu tejze monarchii. Wyrazem
tego byla instalacja Shooting into
the Comer16 w Sali Jeu de Pau
me, gdzie zostala zlozona przysiçFot. 5. Joana Vasconcelos, Marilyn, 2011, Galeria Lustrzana Palacu w Wersalu,
ga przez deputowanych Stanôw
fot. S. Dubroca, domena publiczna
Generalnych, co bylo jednym
z przelomowych momentôw Rewolucji Francuskiej. N a instalacjç
skladala siç armata, z ktôrej wystrzelono na biale sciany kawalki
wosku. Forma wosku i intensywnosc czerwieni przywolywaly na
mysl krew i wnçtrznosci ludzkie.
Ponadto cztery dziela zostaly zainstalowane na linii tak zwanej
Wielkiej Perspektywy Le Nôtre’a,
przy czym Kapoor zdestabilizowal
i znieksztalcil tç przestrzen, teren
stal siç niepewny i zaczql wirowac.
Lustra, ktôre dla wnçtrz wersalskich sq zasadniczym czynnikiem
budowania zludzen poglçbionej
perspektywy, zostaly uzyte przez
Fot. 6. Giuseppe Penone, Spazio di Luce, 2008, ogrody wersalskie, fot. Sylke
Kapoora (w dzielach C-Curve
Ibach, domena publiczna
i Sky Miror) do znieksztalcenia
odbiciem oraz operowaniem kontrastem swiatla tejze perspektywy, a nawet odwrôcenia jej do gôry
i cienia. Szczegolnym obiektem dla samego arty- nogami; Kapoor postawil Wersal na glowie. Na
sty, a centralnym dla wystawy, byl luk ustawiony poczqtku Wielkiego Kanalu pojawil siç wir wodny
na osi magistralnej calego zalozenia, zatytulowa- zatytulowany Descension, stwarzajqcy zludzenie
ny LArche de Versailles, zlozony z rozstawionego wciqgniçcia widzôw pod powierzchniç trawnika.
miçdzy dwoma kamieniami pasa stali nierdzew- Geometryczny swiat ogrodôw wersalskich zostal
nej oraz ulozonego na ziemi analogicznego wy14 Wszystkie dziesiçc dziel na wystawie nosilo nazwç
cinka. Poprzez luk Ufan na nowo zarysowal os
magistralnq wyznaczonq przez Le Nôtre’a, wpi- Relatum, co w nomenklaturze Lee Ufana oznaczac ma zasadç zaleznosci dziela od swiata - wedlug artysty dzielo
sujqc jq w swoj luk i zapraszajqc zwiedzajqcych
nie jest autonomiczne, a bezposrednio zwiqzane z naturq.
do przejscia po niej. Pas stali lezqcy na ziemi, Patrz: Lee Ufan Versailles, 17 juin-2 novembre 2014, [broodbijajqc niebo, nasladowal jednoczesnie lustro szura wystawy], s. 5.
kanalu wodnego. Podobny efekt — imitacji po15 Tamze, s. 3-7.
16 M. B. (Myriam Boutoulle), Anish Kapoor, du roiwierzchni wody, artysta uzyskal, ukladajqc pofalowane kawalki stali na Zielonym Dywanie traw- soleil à la révolution, „Connaisance des arts”, Juil 2015,
nr 739, s. 80.
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„Kronika Zamkowa” 2011, nr 61—62, s. 293.

Magdalena Bialonowska, Co ma Koons do Le Bruna i Kapoor do Le Notre’a?

przeciw samemu artyscie pochodzenia zydowskiego. Kapoor, na
poczqtku zszokowany, postanowil
jednak pozostawic napisy, dziçki
czemu jego praca stala siç swiadectwem aktualnej sytuacji. Za
to z kolei artysta zostal pozwany,
gdyz pozostawienie napisôw na
instalacji zinterpretowano jako
przyzwalanie i rozpowszechnianie
mowy nienawisci; sqd nakazal na
pisy usunqc lub zakryc. Ostatecznie napisy na Dirty Corner zostaly
pokryte platkami zlota. Jednak
zrobiono to wbrew woli artysty, co
mozna odczytac jako kolejny akt
przemocy wobec dziela Kapoora17.
Fot. 7. Lee Ufan, Relatum-LArche de Versailles, 2014, ogrody wersalskie,
Wydarzenia w trakcie trwania
fot. Yvette Gauthie, domena publiczna
wystawy zmienily jej znaczenie,
a z pewnosciq skierowaly interpretacje dziel na inny tor, ktôrego ani
artysta, ani organizatorzy siç nie
spodziewali.
Trudno zestawiac rozbudowany program wystaw sztuki wspôlczesnej, odbywajqcych siç w Wersalu regularnie od 2008 roku,
z wystawami tego typu w muzeach-rezydencjach w Polsce, gdzie
takich dzialan nie podejmuje siç
w ogôle bqdz na znikomq skalç.
Mozna jednak przytoczyc pojeFot. 8. Anish Kapoor, C-Curve, 2007, ogrody wersalskie, fot. Christian Aubry,
dyncze udane przyklady wystaw
domena publiczna
sztuki wspôlczesnej w Zamku
Krôlewskim w Warszawie.
Zamek Krôlewski w Warszawie jako muzeumcalkowicie zaburzony, na tak zwanym Zielonym
Dywanie pojawila si^ wielka tuba, zwana Dirty -rezydencja, ze wzglçdu na historiç i charakter
Corner. Z jednej strony tuba otwierala powierzch- ekspozycji stalej odtwarzajqcej wnçtrza historyczni^ ogrodow i pozwalala, wr^cz kusila, aby zajrzec ne, postrzegany jest jako miejsce prezentacji sztu
do srodka, z drugiej strony odwolywala si^ do ki dawnej18. Podjçto jednakze kilka udanych prôb
seksualnosci czlowieka. Krytycy i dziennikarze
17 K. Willsher Anish Kapoor’s queen's vagina’ vandals and
nadali Dirty Corner nowq nazw^ - queen’s vagina
—przez co i nowq „symbolik^”. Podczas wystawy the rise of cultural fascism in France, „The Gaurdian”, 8th of
September http://www.theguardian.com/artanddesign/2015/
wszystko wciqgalo widza, robilo wrazenie niesep/08/anish-kapoors-queens-vagina-vandals-and-the-risebezpiecznego, wprowadzalo zamieszanie, zam^t, of-cultural-fascism-in-france; N. Sayej, Anish Kapoor sued for
nawet w doslownym znaczeniu: instalacja Dirty leaving racist graffiti on his queen’s vagina’ sculpture at Versailles,
Corner wzbudzila ogromne kontrowersje poprzez „The Gaurdian”, 10thof September, http://www.theguardian.
doslowne odwolanie do seksualnosci Marii An- com/artanddesign/2015/sep/10/anish-kapoor-sued-racistgraffiti-versailles-sculpture-queens-vagina; D. Wyatt, Anish
toniny. Kolejnym etapem eskalacji kontrowersji Kapoor’s, Dirty Corner’ to be covered in gold leaf after artist told
bylo ochlapanie instalacji farbq zaraz na poczqtku to remove anti-Semitic vandalism against his will, „Indepen
wystawy, po odczyszczeniu we wrzesniu ponow- dent”, 23rdof September.
18 A. Badach, Abakanowicz. Nareszcie w Warszawie.
nie zostala zdewastowana, tym razem pojawily
Rzezby Magdaleny Abakanowicz w ogrodach zamkowych,
si^ agresywne i antysemickie hasla skierowane
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wprowadzenia w jego przestrzen sztuki wspolczesnej19. Jednq z nich byla ekspozycja rzezb I g o r a
M i t o r a j a w ramach objazdowej wystawy monograficznej w latach 2003 i 2004, ktora odbywala
si^ w Poznaniu, Krakowie i Warszawie, gdzie Zamek Krolewski byl jednym z miejsc ekspozycji20.
W kolejnych miastach dziela Mitoraja stawaly si^
elementem pejzazu miejskiego w niepowtarzalny
sposob aranzujqcym swojej najblizsze otoczenie.
Wzdluz poludniowej elewacji Zamku ustawiono,
jak kolumny, cztery monumentalne rzezby Ikary
i Ikaria, ktore tworzyly swego rodzaju alej^ zach^cajqcq widzow do wejscia, a jednoczesnie staly si^
mocnym akcentem panoramy widokowej. Byly tez
swoistym kontrapunktem dla kolumny Zygmunta
III Wazy stojqcej na placu Zamkowym. Z kolei
masywne torsy Corazza (Pancerz) i Torso Ikaria
Grande oraz maska Per Adriano, ustawione na
dziedzincu wewn^trznym, wyznaczyly nowe osie
i zmusily do reinterpretacji otaczajqcej przestrzeni. Ale przede wszystkim figura Centauro, niczym
pomnik konny ustawiony na srodku dziedzinca,
zaakcentowala centrum nie tylko dziedzinca,
ale calego zalozenia zamkowego. Z kolei ulozona
bezposrednio na bruku placu Zamkowego glowa
Erosa bendato (Eros spqtany) zach^cala widzow do
interakcji. Natomiast Biblioteka Stanislawowska,
z wystrojem neoklasycznym, byla idealnq sceneriq dla prac Mitoraja, ktore w sposob doslowny
odwolujq si^ do form i tematow antycznych21.
Przestrzen Zamku Krolewskiego pelnila f u n k j
scenerii dla rzezb Mitoraja, a sceneria wplyn^la
19 Oprocz wymienionych w niniejszym tekscie wybrane wystawy sztuki wspolczesnej w Zamku Krolewskim
w Warszawie: Wladyslaw Hasior, 1974 rok; Machiny Rzeczywistosci, 2003 rok; „Ludzie, ktorych spotkalem. Fotogra
fie z Afryki”. Wystawa fotografii Ryszarda Kapuscinskiego,
2007 rok; The Polish Connections, 2009 rok; Ich portret
—malarstwo Olgi Wolniak, 2009 rok; Krystyna Radziwill.
Wystawa malarstwa —pastele, gwasze, 2010 rok; W strong
Schulza, 2012 rok; Przemiany „Dziewczyny z perla” '. Simu
lacrum. 33 spotkania z Vermeerem, 2012/2013 rok; Portret
bez twarzy. Wystawa fotografii Krzysztofa Gieraltowskiego,
2013 rok; Nowy poczet wladcow Polski. Waldemar Swierzy
kontra Jan Matejko, 2015 rok Patrz: A. Badach, Abakanowicz. Nareszcie w Warszawie..., s. 293-294; T. Taraszkiewicz, Wystawa: Reality Machines —Maszyny Rzeczywistosci,
„Kronika Zamkowa” 2004, nr 47-48, s. 151; https://www.
zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/archiwum-wystaw-czasowych, dostçp: 30.03.2016.
20 11 lutego-21 kwietnia.
21 A. Badach, Rzezby i rysunki Igora Mitoraja w War
szawie, „Kronika Zamkowa” 2004, nr 47-48, s. 159-162;
tenze, Igor Mitoraj —powrot do ojczyzny, „Muzealnictwo”
2004, nr 45, s. 71-79; https://www.zamek-krolewski.pl/
zwiedzanie/archiwum-wystaw- czasowych/igor-mitoraj-rzezby-i-rysunki, dostçp: 10.10.2015.
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Fot. 9. Igor Mitoraj, Centauro, dziedziniec Zamku Krolew
skiego w Warszawie, fot. Artur Badach

na interpretacjç obiektôw: nadanie nowych znaczen i wydobycie juz istniejqcych. Wydaje siç, ze
niepelne figury: postaci bez rqk, bez glow, rzez
by ukazujqce fragmenty ciala - glowy czy torsy,
doskonale wpisaly siç w symbolikç najnowszych
dziejôw Zamku: tragicznego zburzenia, a nastçpnie odbudowy.
Kolejnq wartq przytoczenia ekspozycjq dziel
wspôlczesnych na terenie Zamku Krolewskiego
byla wystawa prac M a g d a l e n y A b a k a n o w i c z w 2009 roku. N a terenie dolnego ogrodu Zamku wyeksponowano grupç figur Bambini
(Dzieci) oraz monumentalnq Glowç. Osiemdziesiqt trzy figury Bambini, majqce ponad metr wysokosci kazda, ustawione w trzech rzçdach, zdawaly
siç maszerowac w tlumie w strong skarpy zamkowej w dwôch grupach rozdzielonych kamiennq
sciezkq-osiq, przez co flankowaly os magistralnq
ogrodôw zamkowych, jednoczesnie i niepostrzezenie stajqc siç jej doskonale wpasowanym ele
mentem, bçdqcym tutaj jakby od zawsze. Inne
znaczenie miala monumentalna Glowa ulozona
bezposrednio na ziemi, na skraju ogrodôw, pod
boskietem z grabôw tworzqcym labirynt u stop
skarpy. Glowa, nieco ukryta, zaskakiwala widzow,
robila wrazenie, ze wyrasta z ziemi i zaprasza do
magicznej wçdrowki po labiryntach22. Waznym

22 A . Badach, Abakanowicz. Nareszcie w Warszawie...,
s. 293-297.

aspektem wystawy prac Magdaleny Abakanowicz na Zamku bylo
- jak podkreslal kurator, dr Artur
Badach —przypomnienie jej twôrczosci w kraju, stqd tytul Abaka
nowicz. Nareszcie w Warszawie!
Dziela artystki, znane i cenione
na calym swiecie, eksponowane
w przestrzeniach publicznych wielu miast, zostaly nareszcie docenione w Warszawie23.
W tym wybiôrczym i silq rzeczy
pobieznym przeglqdzie dotyczqcym wystaw sztuki wspôlczesnej
w muzeach-rezydencjach pomiFot. 10. Magdalena Abakanowicz, Bambini, 1998-2007, Gbwa, ogrôd dolny
jam tak kluczowe zagadnienia,
Zamku Krôlewskiego w Warszawie, fot. Artur Badach
jak: 1) wysokosc budzetu i zrôdla
finansowania; 2) wzglçdy konserwatorskie — co nam, w jak zasadniczy sposôb kontekst o silnym
w przypadku Wersalu, gdzie takie wystawy odby- znaczeniu symbolicznym i historycznym wplywa
wajq siç co roku, jest problemem alarmujqcym ze na interpretacjç dziel aktualnej kreacji artystyczwzglçdu na liczne ingerencje w zabytkowq tkankç nej. Dziela sztuki wspôlczesnej zyskujq w takim
palacu i ogrodow; 3) kwestie wizerunkowe i mar kontekscie nowe znaczenie, a jednoczesnie nieketingowe —gdzie nalezaloby zbilansowac koszty jednokrotnie zmieniajq zastany kontekst. Dialog
procesow sqdowych i skandali z liczbq zwiedza- powstaly w takiej sytuacji nie powtôrzy siç nigdy
jqcych zachçconych nietypowq wystawq. Przyto- wiçcej, dziela Koonsa ustawione na tle bialych
czenie przykladôw prowadzenia, a przynajmniej scian galerii juz nigdy nie o d b j freskôw Le Bruprob prowadzenia, dialogu z dawnymi mistrzami na, a Wersal postawiony na glowie przez Kapoora
przez wielu artystôw wspôlczesnych uswiadamia powrôcil na swoje miejsce.
SUM M ARY
What Do Koons and Kapoor Have in Common with Le Brun and Le Nôtre? Exhibitions
of Contemporary Art in Museums-Residences on Examples of Palace of Versailles and Royal Castle
in warsaw
there (of artists such as Jeff Koons, Xavier Veilhan,
Takashi M urakami, Bernar Venet, Joana Vasconcelos,
Giuseppe Penon, Lee Ufan, A nish Kapoor, Igor Mitoraj or M agdalena Abakanowicz). By providing exam 
ples of many contemporary artists holding a dialogue
(or, at least, trying to do so) with old masters, one can
observe how a context of a strong symbolical and his
torical significance changes the interpretation of the
works o f the contemporary art. T h e pieces gain a new
meaning, and often change the context as well.

Magdalena Bialonowska, Co ma Koons do Le Bruna i Kapoor do Le Nôtrea?

D o museums-residences, as historical and often
prestigious landmarks, become the places of activity
of the contemporary artists? If so- is it intervention,
or rather synergy? How does the perception o f the
contemporary art pieces change in a place o f a specific
historical context? How do these works change the
context? T he article is a trial of a response to the ques
tions mentioned, on the example o f two museums-residences that hold a powerful symbolical significance
- the Palace of Versailles and the Royal Castle in War
saw - and the contemporary art exhibitions organised
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