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50 lat dialogu Romana Dziadkiewicza z Muzeum Narodowym
w Krakowie
Roman Dziadkiewicz zaczql wspolpracowac
z Muzeum Narodowym w Krakowie w 2005 roku,
kiedy na zaproszenie Ewy Tatar i moje zdecydowal si^ wziqc udzial w projekcie pt. „Przewodnik”1. W ciqgu dwoch lat zrealizowal projekt o kolazowej, nieuchwytnej strukturze, ktoremu nadal
tytul „Imhibition”2. W ksiqzce podsumowujqcej
swoje owczesne dzialania tak charakteryzowal
przyj^tq przez siebie postaw^ wobec instytucji:
Zyjemy w epoce terroru widzialnosci i szybkosci,
w ktorej widzialnosc jest obowi^zkiem, a niewidzialnosc niewolnictwem (nawet jesli mamy na
mysli niewidzialny kapital), podczas gdy wolnosc
jest zawsze przeciwiebstwem szybkosci. Dlatego
(przekornie) „Imhibition” to dlugoterminowe, ponadroczne studium - ewoluuj^ce w czasie i przekraczaj^ce ramy projektu „Przewodnik” - udramatyzowane (stosuj^c kategorie George’a Bataille’a),
otwarte na niespodzianki i porazki - zainspirowane
przez milosc (i wstyd), ograniczone smierci^ i tym,
co niewidzialne, czyli - jak pisze Michal P Markow
ski - nieistniej^ce. „Imhibition” jest prob^ spojrzenia na nieistnienie w wersji wschodnioeuropejskiej,
a dokladniej krakowskiej - na to, co nie istnieje, bo
jest ukryte, co zostalo opresyjnie pozbawione glosu i wizerunku lub znikn^lo (ze wstydu, zm^czenia
i zoboj^tnienia), np. w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK), najwi^kszej w Polsce instytucji akumuluj^cej (koncentruj^cej) dobra
kultury3.

„Imhibition” realizowane bylo jednoczesnie
w Muzeum, przestrzeni publicznej Krakowa oraz
mieszkaniu prywatnym. Skladalo si^ z wielu „widzialnych” i „niewidzialnych” elementow, takich
jak: seans psychoanalityczny autora, prezentacja
zamkni^tej ksiqzki w przestrzeni publicznej i prywatnej, wystawa niewidzialnych prac Agnieszki
Kurant, „panel” dziel sztuki oraz cytatow z lite1 Przewodnik (Joanna Rajkowska, Elzbieta Jablobska,
Roman Dziadkiewicz, Hubert Czerepok), kuratorzy: Do
minik Kurylek, Ewa M. Tatar, Muzeum Narodowe w Kra
kowie, 12.2005-1.2007.
2 Imhibition, red. R. Dziadkiewicz, E. M. Tatar, Kra
kow 2007.
3 R. Dziadkiewicz, Imhibition, (wprowadzenie do acedii), [w:] Imhibition, s. 7-12.
36

ratury w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku, re
-enactment-performance Drugiej Grupy z lat 70.,
publiczne spotkanie artysty z kuratorkq Anetq
Szyiak, wykiad prof. Michaia Pawia Markowskie
go „O niewidzialnym”, performance grupy Self
Managing School Of Becoming Invisible oraz produkcja ksiqzki pt. Imhibition, ktorej r e d a k j razem
z artystq zaj^ia si^ Ewa Tatar. Niezwykie byio/jest
rozciqgni^cie tego projektu w czasie. Rdzeniem
„Imhibition” byio nawiqzanie do gestu Emila Zegadiowicza, ktory w 1935 roku wydai w pi^ciu egzemplarzach tomik obrazoburczych erotykow pt.
Wrzosy. Cztery z nich podarowai swoim bliskim,
a ostatni przekazai do zbiorow Biblioteki Jagiellonskiej z mozliwosciq upublicznienia po upiywie
pi^cdziesi^ciu lat. Ponad siedemdziesiqt lat pozniej, w 2006 roku, Dziakiewicz postanowii powtorzyc gest Zegadiowicza, anektujqc Wrzosy na
potrzeby „Imhibition”. Jeden z pi^ciu egzemplarzy
przepisanych tomikow przekazai w depozyt Mu
zeum z mozliwosciq otworzenia zalakowanej koperty w 2056 roku. Jak mozna si^ domyslic, cztery
pozostaie ksiqzki przekazai swoim bliskim. Tak
samo jak zrobii to wczesniej Zegadiowicz. Dzi^ki
temu projekt „Imhibition” nadal trwa. Prawdopodobnie zakonczy si^ w coraz blizszej przysziosci, za
nieomal czterdziesci lat.
Dziadkiewicz zjawii si^ ponownie w Muzeum
w 2011 roku. Zorganizowai wowczas publiczne
czytanie swojej pracy doktorskiej pt. „Studium
biota”4, ktore mozna potraktowac jako rozwini^cie projektu „Imhibition”. Artysta ponownie
wkraczai do Muzeum, probujqc zwrocic uwag^ na
to, co w ramach muzealnej narracji jest ukrywane. W ulotce informujqcej o przygotowywanym
przez Dziadkiewicza wydarzeniu mozna byio przeczytac:
„Studium biota” to interdyscyplinarny projekt artystyczno-badawczy, w ktorym Roman Dziadkiewicz
podejmuje analiz^ nieracjonalistycznych tradycji
nowoczesnosci, zwracaj^c uwag^ na te elementy
wspoiczesnej kultury, ktore pozostaj^c poza oficjal4
„Studium biota. O napi^ciach pomi^dzy nieswiadomym, prowincjonalnym i performatywnym”, rozprawa
doktorska napisana pod kierunkiem prof. Artura Tajbera,
Akademia Sztuk Pi^knych w Krakowie, Krakow 2011.

Prezentacja zostala zorganizowana w Galerii
Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Nie
byloby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to,
ze zdarzenie mialo charakter rozbudowanego
performance’u. Dysertacja byla czytana jednoczesnie przez kilkadziesiqt zaproszonych osob.
Kazdy uczestnik zdarzenia otrzymal od artysty
odpowiedni fragment tekstu, dzi^ki czemu w stosunkowo krotkim czasie calosc obszernej pracy
zostala wygloszona zgodnie z zasadami Akademii
Sztuk Pi^knych w Krakowie. N a poczqtku performerzy, precyzyjnie ustawieni przez artysty w gale
rii pod dzielami sztuki, czytali rozpraw^ szeptem.
Po pewnym czasie niektorzy z nich wyrazali si^
bardziej ekspresyjnie, podnoszqc glos albo gwaltownie gestykulujqc. N a performance skladala
si^ prezentacja tworczosci samego artysty. W Su
kiennicach zaprezentowane zostaly: kolaze, dokumentacje jego wczesniejszych akcji, ksiqzki, plyty
DVD, teksty i rzezby. Calosc wchodzila w wyrazny
dialog z monumentalnymi dzielami sztuki polskiej prezentowanymi na wystawie stalej. Obrazy
Jana Matejki, Leona Wyczolkowskiego, Jana Michalowskiego i innych nieprzypadkowo staly si^
wspoluczestnikami performance’u Dziadkiewicza
pt. „Studium blota”.
Kolejnym wydarzeniem, podczas ktorego arty
sta, tym razem jako kurator, podjql dialog z Mu
zeum, byla wystawa „...i inne gwiazdy” zrealizowana w 2015 roku w ramach wi^kszego projektu
pt. „prom/ieni\otworczosc”6, odbywajqcego si^
5 Ulotka reklamuj^ca performance „Studium blota”
w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.
Tekst Dominik Kurylek na podstawie pracy doktorskiej
Romana Dziadkiewicza, z archiwum autora.
6 „prom/ieni\otworczosc. twoje oczy sq. ciekawsze od
sloAca” - swiatla, obrazy, spojrzenia, wystawy, pikniki, wyklady, warsztaty, odkrycia, fotosyntezy, pokazy. Kurator:

w roznych miejscach w Krakowie pod szyldem
Festiwalu Nauki, ktorego glownym tematem bylo
swiatlo. Artysta tak pisal o calym przedsi^wzi^ciu:
„prom/ieni\otw6rczosc. twoje oczy s^ ciekawsze od
sloAca” to eksperyment wystawienniczy, badawczy i artystyczny realizowany w roznych przestrzeniach instytucjonalnych, publicznych i galeryjnych
w dialogu z zastanymi elementami ekspozycji i lokalnymi w^tkami kulturowymi. Wspolpraca [...]
zaowocowala dziewi^cioma roznymi zdarzeniami
- wystawami, wykladami, pokazami, warsztatami
i piknikiem w ogrodach muzealnych. Wi^ze je ze
sob^ wieloaspektowe spojrzenie na relacje mi^dzy
swiatlem, polem widzenia, przestrzeniami ekspozycji, wielokierunkowosci^ spojrzeA, zerkaA i lokaln^,
krakowsk^ kultury m aterial^ jako zywym obrazem
- zbiorem tego, co w danym czasie spotkalo si^ na
powierzchni rzeczywistosci7.

Zrealizowana w Muzeum prezentacja zostala
opisana w ten sposob:
„...i inne gwiazdy”. Wystawa implant, dialog, spotkanie i dynamiczny zbior, dzungla, akumulator
dobr i wielokierunkowych spojrzeA - ludzi, prac,
autorow i autorek, duchow historii, publicznosci
i kuratorow (dramaturgow) zdarzenia, zanurzonych w muzeum, jako zywym metaobrazie. Perly z archiwum Juliana JoAczyka i nigdy wczesniej
niepokazywane materialy filmowe z archiwum
Andrzeja Pawlowskiego, prace wspolczesne zestawione z klasyk^ modernizmu, k o l e k j r^kodziela,
broni^ bial^ i odkryciami z muzealnych magazynow. Ryzykowne, iskrz^ce znaczeniami pol^czenia.
Powierzchniologia w najbardziej eksperymentalnej,
wyrafinowanej i migotliwej formie, rozproszona po
calym Gmachu Glownym MNK8.

We wszystkich stalych galeriach w Gmachu
Glownym Muzeum Dziadkiewicz zorganizowal
prezentacje ingerujqce w muzealnq opowiesc.
Skladaly si^ na nie dziela z kolekcji Muzeum wypozyczone z zewnqtrz. W Galerii Sztuki Polskiej
XX wieku zostaly zaprezentowane prace Henryka
Stazewskiego, Jerzego Rosolowicza, Feliksa Szyszki, Andrzeja Wroblewskiego, Juliana JoAczyka,
Przemyslawa Kwieka i Jadwigi Maziarskiej. Sposrod prac prezentowanych w ramach wystawy
„...i inne gwiazdy” w Galerii Sztuki Polskiej XX
wieku warto wyroznic notatki filmowe z pracowni
Andrzeja Pawlowskiego dokumentujqce dzialania
Roman Dziadkiewicz, ASP Krakow, Festiwal Nauki 2015,
Muzeum Narodowe w Krakowie, Cricoteka, Muzeum Inzymerii Miejskiej, Muzeum Archeologiczne, Muzeum UJ,
Galeria F.A.LT, Krakow, 20-31.05.2015.
7 Informacja o wydarzeniu na stronie ASP w Krako
wie, www.asp.krakow.pl, dost^p: 10.10.2015.
8 Tamze.
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nym nurtem, wplywaj^ jednoczesnie na ni^ jako
calosc. W swojej pracy Dziadkiewicz odnosi si^ do
tego co nieswiadome, intuicyjne, niewypowiadane,
prowincjonalne, wymykaj^ce si^ klasyfikacjom,
a przez to niechciane, wstydliwe i w konsekwencji ignorowane w ramach glownego nurtu kultury.
Swoj^ n a r r a j artysta rozwija w oparciu o lokalne,
polskie konteksty i osobiste, intymne doswiadczenia. Zwraca szczegoln^ uwag^ na spoleczne, geopolityczne i historyczno-kulturowe uwarunkowania
kraju, ktory przez wieki budowal oryginaln^, siln^
znaczeniowo, etnicznie zlozon^, a jednoczesnie
etycznie niejednoznaczn^ (feudaln^) t r a d y j kul
tury wsi, prowincji, w ci^gu ostatnich kilku pokoleA dokonal ogromnej, ambiwalentnej pracy psychologicznej i spoleczno-kulturowej, polegaj^cej
na wyparciu lub przeniesieniu tych w^tkow poza
glowny nurt kultury5.

zgodne z zasadami Formy Naturalnie Ksztaltowanej. Niezwykle subtelne, cz^sto opierajqce si^ na
zmianach kqta padania swiatla akcje z obiektami
przeplatane byly pelnymi poczucia humoru wystqpieniami studentow i profesora przybierajqcymi
form^ nieomal slapstickowych etiud filmowych.
Bardzo poruszajqce byly prezentacje dziel sztuki
wspolczesnej w Galerii Rzemiosla Artystycznego
oraz Galerii Bron i Barwa w Polsce. W pierwszej
z nich Dziadkiewicz pokazal lampy z cyklu „Wirus” Tomasza Wojcika. Wykonane z plastikowych
materialow wtornych klosze byly przewrotnym
komentarzem do prezentowanej na co dzien XIX-wiecznej sztuki uzytkowej, ktorej rozwoj uwarunkowany byl rewolucjq przemyslowq wyrastajqcq
z mysli oswieceniowej. Podobnie „dzialaly” wyeksponowane na jednym ze stolow Czarne Diamenty
z w^gla kamiennego wykonane na Slqsku przez
bezdomnych na zlecenie Lukasza Surowca. W innym miejscu galerii zostaly zaprezentowane „tablice konceptualne” Juliana Jonczyka. Ta swoista
dokumentacja wykonywanych w przestrzeni prywatnej dokamerowych performance’ow, podczas
ktorych artysta wchodzil swoim nagim cialem
w zmyslowe relacje ze swiatlem, doskonale wspolgrala z romanskimi witrazami z krakowskiego kosciola sw. Trojcy, ktore swego czasu konserwowal
w sposob „kreatywny” Stanislaw Wyspianski, pozostawiajqc na nich wyrazny slad swojej wyobrazni. Najbardziej gwaltownq r e a k j pracownikow
i publicznosci Muzeum na wystawie „...i inne
gwiazdy” wywolala prezentacja obrazu Wojciecha
Cwiertniewicza w Galerii Bron i Barwa w Polsce
umieszczonego pomi^dzy gablotami, gdzie znajdujq si^ militaria historyczne —uniformy, zbroje,
bron biala i palna. Obraz przedstawiajqcy nagiego
m^zczyzn^ na neutralnym bialym tle prowokacyj nie dopelnil narracj^, podkreslajqc nieobecnosc
albo zmitologizowanq obecnosc m^skiego ciala,
ktore jest najwazniejszq materiq eksploatowanq
podczas uprawiania „wojennego rzemiosla”.
Dwa miesiqce pozniej Dziadkiewicz wziql udzial
w projekcie „Posrod pylu”9 realizowanym wspolnie
przez F u n d a j Imago Mundi oraz Muzeum w ramach wi^kszego przedsi^wzi^cia pt. „Place Called
Space”10, ktorego kuratorkq byla Agnieszka Kiljan.
Artysta zaproponowal organizatorom rozbudowany
9 Posrod pylu... (Christian Kobald, Pawel Kruk, Alicja
Rogalska, Roman Dziadkiewicz), kuratorka: Agnieszka
Kiljan, wspolpraca: Dominik Kurylek, Muzeum Narodowe w Krakowie, Fundacja Imago Mundi, Krakow, 13.08
14.10.2015.
10 Wiçcej na temat projektu: www.placecalledspace.
org, dostçp: 16.12.2015.
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w czasie i przestrzeni projekt o strukturze swoistego kolazu, ktory wynikal z jego dotychczasowych
dzialan w Muzeum. Tytulem tego projektu stala
si^ wspomniana juz wczesniej „Powierzchniologia”.
Mozna powiedziec, ze nastqpilo tutaj swoiste odwrocenie w stosunku do „Imhibition”, pierwszego
projektu realizowanego w Muzeum. Podczas gdy
wczesniej artysta koncentrowal si^ na niewidzialnym, metaforycznym, tym razem postanowil skupic si^ na widzialnej powierzchni, kwestionujqc jej
przezroczystosc. Oba projekty lqczylo oryginalne,
prowokacyjne podejscie do zarzqdzanego przez
Muzeum czasu.
Artysta tak przedstawial planowane przez siebie dzialania:
„Powierzchniologia” wyrasta bezposrednio z kilkumiesi^cznych studiow, praktyk kuratorskich,
eksperymentow artystycznych, badan, researchow,
procesow rekonstrukcji, spotkan, dokumentacji
oraz ich kontynuacji, analiz, przesuni^c (przeniesien) i reinterpretacji w polu szeroko rozumianych
studiow nad tym, co jest, co widac na powierzchni
zlozonej rzeczywistosci.
„Powierzchniologia” traktuje obraz (z calym nieuchwytnym potencjalem tej kategorii) jako morfem, a wspolczesn^ kultur^ jako przestrzen obrazow i wielokierunkowych, wzajemnych spojrzen
i sciezek/tras poruszania si^ po ich powierzchniach
- slizgania si^ wzroku, rzucania spojrzen, zderzania
z murem oboj^tnosci, niewidzialnymi scianami,
zerkaniem przez szczeliny, wygl^daniem przez okna
lub naglych wyskakiwan okien samych w sobie...
Mechanizmy s^ dla wi^kszosci z nas coraz trudniej
rozpoznawalne (wszyscy jestesmy coraz bardziej
bezradn^, rozproszon^ wi^kszosci^), s^ wirtualne
lub poukrywane w ergonomicznych, swietnie zaprojektowanych obudowach, ktorych naruszenie
grozi utrat^ jakichkolwiek gwarancji zrozumienia
czegokolwiek (eksperci s^ skorumpowani). Poza
tym jest, kurwa, lato, nie mamy sily na gl^bszy
wgl^d, jest absolutny koniec totalnie dlugiego XX
wieku nie mamy na razie sily na rewolucje. Dizajn,
moda, milosc, samotnosc, oboj^tnosc, smierc i powierzchnia wody...
sprawy, ktore s^ takie, jakie
s^, nawet jesli nas nie interesuj^ i nie angazuj^...
Z pewn^ nadziej^ spogl^damy na G r e j i zastanawiamy si^, czy nie byloby dobrze pojechac tam na
wakacje, by opiewac potencjalne zmiany lub uniwersalne tradycje stoickie zbudowane na zoltych
gor^cych piaskach...
Jest dokladnie tak, jak jest, „sztuka si^ skonczyla, wszystko jest widzialne”. Chodzimy troch^ bez
celu, w pelnym swietle (slonecznym, sztucznym lub
podczerwonym) i nic nas wielkiego nie trawi, zbieramy, robimy, dajemy i wymieniamy si^ obrazami
(fantazjami), jest jak w raju, pieni^dze trac^ sens
(ale rz^dz^). Wszystkie doswiadczenia s^ za nami,

Seria dzialan Dziadkiewicza „Powierzchniologia” zostala zapoczqtkowana performance’em
w hallu Gmachu Glownego Muzeum, podczas
ktorego artysta przez osiem godzin wpatrywal si^
w kolaz Jadwigi Maziarskiej wykonany z wycinkow
fotografii przedstawiajqcych oczy. Dziadkiewicz
poswi^cil temu dzielu dokladnie tyle czasu, na ile
zezwala publiczna instytucja wystawiennicza.
Kolejnym wydarzeniem w ramach „Powierzch
niologii” byl spacer z Neutronikonem Jerzego Rosolowicza. Zaprojektowany zgodnie z zasadami
„Swiadomego Dzialania Neutralnego” obiekt,
wykonany z szyby z naklejonymi na niej pryzmatami, zostal przez artysty wypozyczony i ozywiony.
Zgodnie z intencjq Rosolowicza zostal on wykorzystany jako swoisty ekran, przez ktory mozna
bylo spoglqdac na swiat. Dziadkiewicz spacerowal z Rosolowiczem po Bloniach i Parku Kra
kowskim. Odwiedzili Jasny Dom. Poszli razem na
plac Szczepanski i Rynek Glowny. Spacerowali po
Plantach. Zatrzymali si^ na chwil^ nad Wislq, po
czym wrocili do Muzeum. Waznym elementem
odbywajqcego si^ w ramach „Powierzchniologii”
spaceru bylo spotkanie z Andrzejem Pawlowskim,
ktory tworzyl w zgodzie z wlasnq ideq „Formy Naturalnie Ksztaltowanej”. Podczas spotkania, ktore
przybralo form^ multimedialnego performance’u,
Neutronikon zostal umieszczony wewnqtrz zrekonstruowanej maszyny do projekcji swietlnych zbudowanej przez Pawlowskiego. Dziadkiewicz uzyl
„pryzmatow” Rosolowicza do rozszczepienia promieni tworzqcych na ekranie abstrakcyjne formy
swietlne - Kineformy.
Kilka dni po spacerze z Rosolowiczem Dziadkiewicz zabral na przejazdzk^ po miescie tablic^
konceptualnq Juliana Jonczyka pt. Erotyk III Przygoda ze swiatlem. W przejazdzce z Jonczykiem
wzi^la udzial grupa kilku osob12, ktore Dziadkie
wicz wciqgnql do subtelnego performance’u zrealizowanego w czarnej limuzynie jadqcej z Muzeum
do bylej pracowni artysty w Nowej Hucie. Podczas
jazdy Dziadkiewicz wchodzil w in t e r a k j z Jonczykiem i towarzyszami podrozy. Czytal na glos
ksiqzk^ Historia oka Bataille’a, ktorej lektura stala
si^ waznym kontekstem dla mikroperformance’u
z mlekiem, sznurkiem, lustrem, butem i jajkami
11 R. Dziadkiewicz, „Wprowadzenie do powierzchniologii
cwiczenia / oprowadzania / zapisy”, Krakow 6.07.2015, mps
z archiwum artysty.
12 Roman Dziadkiewicz, Joanna Bednarczyk, Olga
Kowalska, Wojciech Ratajczak, Boguslaw Slawifeki, Do
minik Kurylek, Martyna Nowicka, kierowca.

—ktore wedlug Bataiile’a symbolizujq seksualnosc
i p e r c e p j (penis i oko). Dziadkiewicz obieral jajka i ukladal je w roznych miejscach samochodu.
Jadl je i cz^stowal nimi innych uczestnikow zdarzenia. Ze skorupek stworzyl efemeryczne kolaze,
dla ktorych tlem bylo lustro, dzielo Jonczyka, oraz
twarz Olgi Kowalskiej. Waznym elementem akcji
bylo przetworzene/powtorzenie utrwalonego na
tablicy konceptualnej erotyczno-mistycznego gestu artysty z Nowej Huty polegajqcego na wystawieniu stop na dzialanie promieni slonca. Dziadkiewicz w odroznieniu od Jonczyka poddal swoje
stopy dzialaniu jajka.
Ostatnim zdarzeniem w ramach „Powierzchniologii” byl osmiogodzinny „ensemble” w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku „Powierzchiologia”
(Krajobraz ze scenami idyllicznymi). W poprzedzajqcej wydarzenie informacji mozna bylo przeczytac:
Podczas calodziennego dzialania, wpisanego
w ramy osmiu godzin pracy w mitologicznym systemie etatowym, autor, wraz z uczestnikami i uczestniczkami, mierzy si^ z k o n c e p j muzeum jako
przestrzeni idyllicznej — niemal idealnej. W toku
wielomiesi^cznych praktyk artystycznych, badawczych i literackich, pol^czonych z odwolaniami do
wczesniejszych interwencji w M NK w Krakowie
i w innych instytucjach w Polsce i za granic^, buduje on zlozon^ wizj^ „lepszego swiata” w zwolnionym
tempie i pi^kniejszych, horyzontalnych relacji spolecznych. Rzeczywistosc wyprowadzona z modelu
(nowoczesnego) muzeum pelna jest powsci^gliwosci, wrazliwosci, empatii, inkluzywnosci, wspolpracy, dystansu, pustki, anestezjologicznej oboj^tnosci
i nudy. Rewolucja i wszelkie marzenia zostaly spelnione. Rezim krytyczny zast^piony zostal rezimem
afirmatywnym. Seri^ dzialan podsumowuje ksi^zka
o tym samym tytule —narracja s.f. zestawiona z dok u m e n t a j wizualn^13.
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mamy mnostwo informacji i troch^ si^ w nich gubimy...11

W sali, gdzie zazwyczaj prezentowana jest rekonstrukcja scenografii do spektaklu Tadeusza
Kantora Powrot Odysa, Dziadkiewicz zorganizowal intermedialne, intersubiektywne, wielowqtkowe, kolazowe dzialanie kolektywne. W spektaklu brali udzial aktorzy, artysci, tancerka, dzieci,
dizajnerka, studenci, kurator z Muzeum oraz sam
autor. Elementami zdarzenia byly takze: obraz Jozefa Pankiewicza Krajobraz ze scenami idyllicznymi,
kolaze wykonane przez artysty, drukarka, owoce,
jajka i pileczki pingpongowe.

13
https://rn.facebook.com/events/168702474819
6680?acontext=%7B%22ref%22:22,%22action_history%22:%22nuU%22%7D&aref=22, dost^p: 10.10.2015.
ro

On

Wspominana w opisie ksiqzka, ktora powstawala podczas calego projektu, stala si^ swego rodzaju sladem „Powierzchniologii”. Warto jednak
spojrzec na niq takze jak na kolejny element dialogu, ktory prowadzi Dziadkiewicz z Muzeum od
nieomal 10 lat. Artysta okreslil p u b lik a j jako:
[...] wieloelementowy performance literacki, esej
filozoficzny SF oraz multisensualny, wielokierunkowy romans z instytucja, ludzmi, przedmiotami,
miejscami i dzielami sztuki14.

Dodajmy, ze jest to romans perwersyjny, w ktorym artysta stara si^ wymknqc pociqgajqcym, ale
niebezpiecznym dla niego dyskursom, przede
wszystkim narracji Muzeum. Robi to, podejmujqc
swoistq gr^ z czasem, ktorym instytucja stara si^
zarzqdzac. Interesujqce jest to, ze wzorem artystow awangardowych stara si^ on funkcjonowac
w przestrzeni przyszlosci, do ktorej Muzeum, jako
instytucja skupiona na przeszlosci, nie ma dost^pu15. Dziadkiewicz tworzy rownoleglq narracji,
lokujqc si^ niejako w surrealistycznym, ale mozliwym kontinuum czasoprzestrzennym.
Jako narracja - pisze Dziadkiewicz - powierzchniologia osadzona jest w nieokreslonej przyszlosci,
w ktorej wypracowany i uwewn^trzniony przez
cal^ p o p u l a j rezim nadwrazliwosci, egalitaryzmu,
transparentnosci i slow motion - wyprowadzony z przestrzeni i logiki dzialania nowoczesnych,
znakomicie klimatyzowanych instytucji sztuki, archiwow, terenow rekreacyjnych i portali spolecznosciowych - znakomicie funkcjonuje w porewolucyjnej, globalnej rzeczywistosci16.

Nowa cywilizacja, w ktorej sytuuje si^ artysta:
[...] oparta jest na pelnej redystrybucji dobr, rownosci walut, ludzi i nie-ludzi oraz na bezwarunkowej empatii do istot zywych, niezywych i ozywionych na nowo - tych bliskich i tych obcych.
Wszelkie konflikty wewn^trzne i zewn^trzne zawieszono. Nad wszystkim wisi mgielka slodkawej
nudy i cudowny spokoj, osi^gni^ty dzi^ki rozwi^zaniu juz niemal wszystkich dialektycznych napi^c
w czlowieku i w jego otoczeniu. Ludzkosc po raz
pierwszy w swej dlugiej historii moze byc i jest z siebie dumna. Obcy - turysci, badacze i imigranci coraz ch^tniej przybywaj^ na nasz^ zm^czon^ pla
net^, witani z otwartymi koficzynami. Srodowisko
naturalne powoli odzyskuje jakosc sprzed dlugiej,
bolesnej ery antropocenu. MieszkaAcy i przyjezdni
zyj^ w zgodzie ze sob^ i wszechswiatem w otwar-

14 R. Dziadkiewicz, Powierzchniologia. Krajobrazy ze
scenami idyllicznymi, Krakow 2015, s. 2.
15 Pomijajqc konserwacj^, ktora jednak jest pracq dla
przyszlosci skoncentrowanq na przeszlosci.
16 R. Dziadkiewicz, Powierzchniologia..., s. 2.
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tych zwiqzkach o roznym charakterze. Jednoczesnie szanujq swojq odr^bnosc, co pozwala im zachowac dystans, higien^ i autonomic, ktorq ukochali
jak siebie samych. Wszyscy wyksztalceni w nowym
systemie czujq, wiedzq i rozumiejq, czego chcq. Potrafiq to artykulowac i dzielic si^ tym z innymi. Dla
siebie, swoich bliskich i potomnych chcq dokladnie
tego samego17.

Opisujqc terazniejszosc idealistycznej, utopijnej przyszlosci, Dziadkiewicz wprowadza do Mu
zeum nieoczekiwanq opowiesc.
Artysta od lat w swojej sztuce koncentruje si^
na istocie opresyjnego dyskursu wladzy wiedzy,
ktorego wyrazem jest instytucja. Tak jak sygnalizowalem w kilku miejscach, przede wszystkim
zajmuje si^ ona zarzqdzaniem czasem. Krytyka
instytucjonalna Dziadkiewicza nie jest jednak tylko podkresleniem opresyjnosci instytucji. Artysta
przyjmuje raczej postaw^ postkrytycznq, co nie
znaczy cynicznq. Postrzega bowiem muzeum jako
przestrzen bardzo atrakcyjnq, potencjalnq krytycznie. Nie interesuje go nostalgiczne —mimo ze
krytyczne —spojrzenie w przeszlosc nawet w celu
jej przedyskutowania, natomiast jego futurystyczna narracja nie jest awangardowq utopiq. Postkrytyka Dziadkiewicza prowadzi do czegos innego.
Artysta proponuje cos, co mozna okreslic mianem nowego realizmu, ktory, jak twierdzila juz
dawno Mike Bal, odziera Muzeum z niewinnosci
i przypomina mu o odpowiedzialnosci za prowadzonq narracj^18. Swoimi dzialaniami Dziadkie
wicz naklania instytucja do przeprowadzenia
dyskursywnej autoanalizy. Autoanaliza dotyczy
jednak nie tylko narracji —co postulowala Mike
Bal - ale konkretnie tego, jak w Muzeum funkcjonuje kategoria wspolczesnosci (specyficznego
odcinka czasu).
Dziadkiewicz uwspolczesnia Muzeum. Wspolczesnosc jednak nie jest dla niego pewnym niedowartosciowanym odcinkiem czasu, narracjq,
ktorq trzeba ujawnic, wprowadzic do instytucji.
Wspolczesnosc bowiem tam juz jest. Zawsze tam
byla. Wspolczesnosc jest dla Dziadkiewicza metodq dialektycznq —na co w kontekscie muzeow
zwrocila uwag^ Claire Bishop19. Wprowadzenie
swiadomej refleksji nad wspolczesnosciq do insty
tucji sprawia, ze pozostajqce pod jej opiekq dziela
przestajemy traktowac tylko i wylqcznie jako swia-

17 Tamze.
18 M. Bal, Dyskurs Muzeum (1996), [w:] Muzeum
Sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Krakow 2005, s. 345
368.
19 C. Bishop, Radical Museology or What is Contem
porary in the Museum of Contemporary Art, London 2013.

dectwa przeszlych wspolczesnosci, ale zaczynamy
patrzec na nie jak na obiekty nadal prowokujqce
do innego zrozumienia terazniejszosci. Co wi^cej,
dzi^ki akcjom Dziadkiewicza zastanawiamy si^,
dlaczego pewne wlasciwosci dziel sztuki dawnych
i wspolczesnych —ktore w dawne momentalnie
sq w Muzeum przetwarzane —mogq byc uznane
za aktualne w roznych momentach historycznych.
Wspolczesnosc wyrazana w dzialaniach Dziad
kiewicza jest rekursywna20. Odnosi si^ do samej
idei wspolczesnosci. Jego tworczosc przedyskutowuje historyzowanie (natychmiastowego) rozumiane jako glowna strategia, ktorq posluguje si^
Muzeum w stosunku do sztuki tworzonej dzis oraz
do futuryzowania rozumianego jako tworzenie
utopijnego punktu dojscia dzialan artystycznych.
Konstruujqc futurystycznq — modernistycznq —

narracj^, Dziadkiewicz ch^tnie odwoluje si^ do
dzialan anachronicznych, ktore, jak zwrocili uwag^ Georgio Agamben i Terry Smith, przekraczajq modernizm (przyszlosciowy) i postmodernizm
(historyzujqcy)21. Swoimi pracami Dziadkiewicz
wymyka si^ takze przenikajqcym do Muzeum
mechanizmom rynkowym, ktore przechwycily
strategi^ zarzqdzania przyszlosciq i przeszlosciq,
stawiajqc raz to na ekscytujqcq nowosc, raz na budzqcq nostalgi^ przeszlosc, unikajqc jak ognia nieatrakcyjnej anachronicznosci. Tym samym Dziadkiewiczowi udaje si^ wprowadzic do Muzeum
wspolczesnosc wielowymiarowq (czasowo), ktora
nie neutralizuje aktualnosci dziel sztuki. Znajduje
sposob, dzi^ki ktoremu wspolczesnosc w muzeum
moze byc kategoriq stale obecnq, stale aktualnq
i nieustannie aktywnq.

SUM M ARY

The article focuses on the series of Roman Dziadkiewicz’s activities named “Imhibition” organised
in the National Museum in Krakow, the public space
of Krakow and a private flat. The lengthy production
was composed of several elements, such as: author’s
psychoanalytic séance, presentation of a closed book
in a public and private space, crowd performance in
the Gallery of the 19th-Century Polish art in the Sukiennice Hall or discreet interferences in the perma
nent galleries of the main residence of the Museum.

20 Por. tamze, s. 20.
21 Por. tamze, s. 19.

The actions towards the art of various historical pe
riods were taken in order to emphasise their modern,
museum-related context. The introduction of a con
scious reflection over the modernity into the institu
tion stops its monuments from being remotely a re
cord of the past: instead they should be regarded as
objects provoking to understand the present. The art
ists achieved the formula that allows the modernity
to be a permanent, constantly up-to-date and active
category in the museum.
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50 Years of Roman Dziadkiewicz’s Dialogue in National Museum in Krakow

