Jolanta Zuk-Orysiak

Inwazja sztuki - o dzialaniach tworczych na ekspozycjach stalych
w Muzeum Lubelskim, w glownej siedzibie na zamku
Dyskusja i resume wystawy „[A]symetrie”, sztuka wspolczesna w kontekscie muzeum
Konflikt czy wspolgranie roznych form? - takie pytanie moze zadac zwiedzajqcy wystawy sta
le muzeum w polqczeniu z obiektami z kolekcji
zewn^trznych. Pytanie to pojawia si^ w kazdym
przypadku, gdy swiadomie rozpoznajemy zamysl
kuratora opierajqcy si^ na scenariuszu autorskim.
To dzi^ki zespolowi kuratorskiemu poznajemy
wiodqcq, wypracowanq mysl. Pozostaje jednak
rozstrzygni^cie, czy widz chce interpretowac
wlasne odczucia, czy moze isc za wyznaczonym
wqtkiem? Pomimo iz glowny trzon ekspozycji
muzeum stanowiq specjalistyczne wystawy stale,
co jest charakterystyczne dla jego struktury, to
zwiedzajqcy wciqz kieruje si^ ch^ciq poznania,
poszukuje nowych bodzcow do odbioru przedstawionych tresci. Wielokrotnie jest to takze pomysl
na sp^dzenie wolnego czasu, spotkanie ze znajomymi, co ma miejsce szczegolnie podczas imprez
masowych, jak Noc Muzeow czy Noc Kultury.
Muzeum to przestrzen dla roznorodnych doznan:
estetycznych, poznawczych, edukacyjnych, rozrywkowych czy duchowych. Muzeum Lubelskim
interesujq si^ zwiedzajqcy nie tylko z Lubelszczyzny i innych regionow Polski, ale tez z Europy,
a coraz cz^sciej pojawiajq si^ rowniez goscie z Azji
i Ameryki.
Pomysl prezentacji wybranych prac z kolekcji
Lubelskiego Towarzystwa Zach^ty Sztuk Pi^knych
poprzez czasowe wkomponowanie ich w ekspozycje stale Muzeum Lubelskiego wiqzal si^ z przypadajqcq w 2015 roku 10. rocznicq powstania
Zach^ty. Jest to druga odslona wspolpracy wymienionych instytucji; pierwsza, zatytulowana „Znaki
czasu”, miala miejsce w 2006 roku i inaugurowala
dzialalnosc Towarzystwa.
Plan wystawy „[A]symetrie” byl opracowywany i korygowany na biezqco. Konstrukcje wystaw
czasowych w muzeach sq opracowywane w ramach
planow, ktore powstajq okolo dwoch lat. Oprocz
typowych zalozen scenariusza systematycznie
gromadzony jest material do katalogu. W konsekwencji najwazniejsze sq ekspresja dziel oraz ich
nawarstwienia artystyczne i historyczne. W dzisiejszych czasach zainteresowanie sztukq w duzym
stopniu zalezy od dzialan marketingowych zwiqzanych z wystawq. Skutecznosc promocji b^dzie
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si^ wyrazala wszystkimi dzialaniami polqczonymi
z wydarzeniem: zainteresowaniem oprowadzaniem
kuratorskim, spotkaniami z artystami, dyskusjami o sztuce, a przede wszystkim swiadomosciq
zwiedzajqcych ukierunkowanq przez kuratora na
ukazanie wartosci dziel. Szukajqc poczqtkow wartosciowania sztuki, nalezy si^gnqc do konca XIX
wieku i teorii Aloisa Riegla1, ktory zakladal mi^dzy
innymi „prymat szacunku dla roznych form sztuki
oraz wartosciowania dawnosci”2.
Obiekty z kolekcji lubelskiej Zach^ty zaprezentowane podczas „[A]symetrii”3 mozna ocenic
nie tylko z punktu widzenia kuratora, konserwatora dziel sztuki, ale takze widza majqcego codzienny kontakt z ekspozycjq muzealnq. Podj^ta
zostala proba promocji sztuki nowoczesnej, ktora
wymaga wyjqtkowego wprowadzenia i edukacji
widza. Nalezy zauwazyc, ze pomysl przemieszania
dziel sztuki nowej z dawnq byl podejmowany wielokrotnie. Najbardziej znany przyklad z polskich
muzeow to projekt „Ars Homo Erotica”4 w Mu-

1 Alois Riegl - austriacki teoretyk sztuki z doswiadczeniem konserwatorskim, w dziele Nowoczesny kult zabytku okreslil poj^cie zabytku, wyroznil trzy glowne zasady wartosciowania dziela sztuki: rownocennosci, wartosci
autentyzmu i jego poszanowania, koniecznosci zachowania stratygrafii.
2 Polskie tlumaczenie w publikacji: A. Riegl, G. Dehio, Kult zabytkow, Warszawa 2002, s. 27-87. Obszerne
fragmenty Der moderne Denkmalkultus opublikowano w:
K. Piwocki, Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglqdy Alo
isa Riegla, Warszawa 1970, s. 134-170.
3 [A]symetrie. Sztuka wspolczesna w kontekscie mu
zeum, katalog wystawy pod redakcjq M. Lachowskiego,
Z. Sobczuka. Wystawa prezentowana w Muzeum Lubel
skim od pazdziernika do grudnia 2015 roku, zwiqzana
z obchodami dziesi^ciolecia lubelskiej Zach^ty. Wkomponowano 99 prac 62 artystow.
4 Prezentowany od 11 czerwca do 5 wrzesnia 2010
roku, kuratorzy: dr Pawel Leszkowicz, as. Ewa Witkowska, projektant ekspozycji: Raman Tratsiuk. Wsrod polskich artystow wspolczesnych biorqcych udzial w wystawie byli m.in.: Laura Pawela, Maciej Osika, Wojciech
Cwiertniewicz, Adam Adach, Karol Radziszewski, Barba
ra Falender, Grzegorz Kowalski, Karolina Bregula, Stasys
Eidrigevicius, Tomek Kitliftski, Mariusz Tarkawian, Katarzyna Kozyra, Izabella Gustowska, Aleksandra Polisiewicz, Krzysztof Jung.

5 Retrospektywna wystawa z okazji 40-lecia pracy
tworczej artysty. Wystawa trwala od pazdziemika do koftca grudnia 2013 roku. Prezentowano prace inspirowane
muzyk^ Oliviera Messiaena, wielkiego mistrza muzyki
francuskiej.
6 11 czerwca-25 pazdziemika 2015 roku.
7 29 m aja-24 listopada, prezentacja okazalych rozmiarow Bildobjekte (180 x 180 cm) z pogniecionego papieru. Wloscy mistrzowie z Sale Monumentali: Giovanni De
Mio detto Fratina, Giuseppe Porta detto Salviati, Battista
Franco detto Semolei, Giulio Licinio, Bernardo Strozzi,
Giovanni Babtista Zelotti, Alessandro Varotari detto il
Padovanino, Paolo Veronese, Andrea Meldolla detto lo
Schiavone.

Fot. 1. Freski bizantyfisko-ruskie z Kaplicy Trojcy Swiytej
w zestawieniu z instalacjq Leona Tarasewicza

z dwudziestu jeden tondami. Ekspozycja sztuki
wspolczesnej wpisala si^ w przestrzen zabytkowq
poprzez uzupelnienie kompozycji wystawienniczej
formami lustrzanymi —wazny klucz calej aranzacji.
Rozwiqzania zaprezentowane w Muzeum Lubelskim na wystawie „[A]symetrie” to wynik
wspolpracy pomi^dzy Zach^tq a zespolem kuratorow i konserwatorow Muzeum. Wybrane obiekty zyskaly nowy kontekst w otoczeniu ekspozycji
muzealnej i historycznych zabudowan wzgorza
zamkowego. Wizerunek wn^trz muzealnych nie
poniosl uszczerbku. Pozostaje jednak pewien niedosyt wynikajqcy z braku wiedzy muzealniczej,
ktora rozni si^ od umiej^tnosci potrzebnych do
prowadzenia galerii. Jednakowoz zestawienia
sztuki dawnej i wspolczesnej utworzyly nowq wartosc i zaskoczyly kreatywnosciq poszczegolnych
dzialan.
Niektore elementy ekspozycji zestawiono wyjqtkowo trafnie, na przyklad Maraton nowojorski Dominika Lejmana, wideofresk z 2003 roku
z wielkoformatowym malarstwem XVII-wiecznym Audiencja u Wladyslawa IV nieznanego autora i Ucztq u Heroda z warsztatu Petera Paula
Rubensa znajdujqcq si^ w reprezentacyjnej klatce
schodowej Muzeum. Dawne malarstwo wspaniale
obronilo si^ majestatem tematu i techniki. Wy-
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zeum Narodowym w Warszawie w 2010 roku.
W Muzeum Lubelskim podobne proby podj^to
podczas wystawy Piotra Kmiecia „Przeobrazenia
1973—2013”5. Wowczas w miejsce wypozyczonych
obrazow Aleksandra Gierymskiego czy Jozefa
Chelmonskiego z Galerii Malarstwa XVII—XIX
wieku wkomponowano prace artysty. Powstal
w ten sposob suplement towarzyszqcy otwarciu
wystawy, jej glowna cz^sc znajdowala si^ w sa
lach skrzydla poludniowego. We wspolczesnym
wystawiennictwie daje si^ zauwazyc rosnqcq konk u r e n j nowych form, ktorych metody ekspresji
zostaly niewqtpliwie zaczerpni^te z konwencji historycznych. Nowa sztuka ma za zadanie zaskakiwac i prowokowac dyskusj^, dlatego tez 23 listopada 2015 roku, we wspolpracy z Lubelskim
Towarzystwem Zach^ty Sztuk Pi^knych, zostala
przygotowana sesja naukowa „Sztuka wspolczesna
—sztuka dawna w przestrzeni muzeum. Dialog czy
dwa monologi?”.
Miejscem spotkan sztuki z roznych czasow pozostaje Rzym, gdzie zabytki sztuki starozytnej i nowozytnej wspolistniejq z dzielami wspolczesnymi.
Do wysublimowanej kolekcji sztuki dawnej Gallerii Borghese, w przestrzen wystawienniczq palacu,
poczynajqc od kolekcji porfirowo-alabastrowych
rzezb po wspaniale malarstwo Rafaela, Caravaggia czy Tycjana, wprowadzono wystawy projektow
wysokiego krawiectwa autorstwa Azzedine Alaia
pt. „Couture/ Sculpture”6. Wielkim zaskoczeniem
byla dominanta wiotkiej kreacji Azzedine Alaia
nad dzielem Rubensa Zuzanna i starcy.
N a podobnq skal^ polqczenie sztuki dawnej
i nowej mialo miejsce na Biennale w Wenecji
w 2013 roku. Do Sale Monumentali w Bibliotece
Narodowej Marciana wprowadzono wystawy Lore
Bert „Art & Knowledge in the 5 Platonic Solids”7.
Prace niemieckiej artystki doskonale bronily si^
we wn^trzu udekorowanym przez wloskich mistrzow XVI i XVII wieku malarstwem sciennym
o intensywnych barwach i na okazalym sklepieniu

aksjomaty z zakresu scenografii i wystawiennictwa wpisujq si^
w dzialania wspolczesnego muzealnictwa. W tym miejscu nalezy
zacytowac profesora Wieslawa
Juszczaka, ktory twierdzi, ze „sztuka nie powstaje w zwiqzku z czyms,
musi si^ zaczynac w miejscu pustym i absolutnie od nowa”8.
Kuratorzy ze strony Zach^ty
prowadzili na wystawie „[A]symetrie” zaj^cia dla grup zorganizowanych. Odbior byl w wi^kszosci pozytywny, na co wskazujq
ankiety potwierdzajqce znacznq
Fot. 2. Obraz Mariusza Drzewifiskiego Figury alternatywne z cyklu „Posadzki
a s y m ila j dziel sztuki — odnajz Drohobycza” (2010 rok) w kontekscie Uczty u Heroda warsztatu Rubensa
dowanq w cz^sci pt. „Tropy Neosloni^cie okien dalo mozliwosc lepszego odbioru awangardy” oraz drugiej przestrzeni z „Re-lokawyswietlanego projektu, natomiast wplyn^lo na cjami”. Opinie zwiedzajqcych sq bardzo wazne, to
pogorszenie czytelnosci innego obiektu „[A]sy- dla nich przygotowywane sq wystawy o roznych
metrii”, obrazu Mariusza Drzewinskiego Figury i zmieniajqcych si^ formach ekspresji.
Proces przemian w wystawiennictwie przebiealternatywne z cyklu „Posadzki z Drohobycza”.
Wprowadzajqc sztuk^ nowych mediow, nalezy ga powoli. Rozpoczql si^ w epokach minionych,
przewidziec ich wplyw na otoczenie. Muzealnic- poczynajqc od zjawiska Kunstkamera — tworzotwo to zlozona dziedzina nauki, wymagajqca wie- nych na polecenie kolekcjonerow roznych osobliwosci, konczqc na ekspozycjach w otwartych
lodyscyplinarnego podejscia.
W Galerii Sztuki Zdobniczej Polskiej i Obcej przestrzeniach miejskich czy pomieszczeniach inprzestrzen wydawala si^ zinterpretowana najle- dustrialnych, ktore adaptowane zostaly na galerie
piej, poczynajqc od Scierek Wizytek Teresy Murak sztuki wspolczesnej (Mazowieckie Centrum Sztu
z 1988 roku przez obraz Dariusza Korola Bez tytulu ki Wspolczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Mu
z 2012 roku, trzy obiekty Zbigniewa Warpechow- zeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w dawskiego z lat 1971-1991, Talerzowanie, po filmy nym sklepie meblowym Emilia).
Sztuka wspolczesna wprowadza roznorodnosc
wideo Jozefa Robakowskiego, wideoperfomance
Jana Swidzinskiego czy Volodymyra Kaufmana technik tworczych, cz^sto przypadkowych i nietrwalych. Pod jej szyldem dopuszcza si^ rozne
(Vlodkaufman).
Przestrzenie wystawiennicze ekspozycji mu- materialy, bez okreslenia dyscyplin technologiczzealnych wymagajq rowniez wiedzy z zakresu ar- nych, o ile tylko mozliwa jest realizacja w konchitektury wn^trz, jej brak prowadzi do licznych wencji awangardowego przekazu artystycznego.
dysonansow, czego przykladem byla ekspozycja Fryderyk Schiller pisal:
w Galerii Malarstwa Batalistycznego. Tam do reArtysta, tworzqc, zamyka si^ w sobie i nie zalezy mu
prezentacyjnej architektury skrzydla zachodniego
na znizaniu si^ do gustow wi^kszosci jego bliznich9*.
wprowadzone zostaly scianki ekspozycyjne negaTo on jako pierwszy sformulowal filozofi^ sztutywnie wplywajqce na regularny rytm okien. Byly
ki,
czyniqc z artysty w swieckim spoleczenstwie
tak monumentalne i nieestetyczne, ze technikalia
odwracaly uwag^ od wartosciowych prac Jerzego Truszkowskiego i Mariana Warzechy. Nalezy
8 Wieslaw Juszczak, teoretyk i filozof sztuki, specjaliprzyznac, ze przestrzen ta jest bardzo trudna, bo zujqcy si^ w sztuce i teorii sztuki XVII-XIX wieku, wyklajest to stosunkowo wqski korytarz z umieszczonq dowca Uniwersytetu Warszawskiego i Katolickiego Uniposrodku cz^sciq dodatkowo poprzedzielanq fila- wersytetu Lubelskiego, pracownik PAN, redaktor serii
publikacji zrodlowych do dziejow mysli o sztuce. W Jusz
rami, a oryginalne XlX-wieczne sklepienie oszpeczak, Fakty i wyobraznia, Warszawa 1979.
cone jest swietlowkami odwracajqcymi uwag^ od
9 Autor Listow o estetycznym wychowaniu cziowieka,
ekspozycji.
b^dqcych refleksjq nad spoleczeftstwem i jego wychoPrzygotowujqc kolejnq wystaw^, odwolujemy waniem, opowiadal si^ za ksztaltowaniem obywatelstwa
si^ do dzialan znanych w sztuce, a propagowane przez sztuk^, a z drugiej strony pisal o buncie jednostki
przeciwko ograniczeniom spoleczno-kulturalnym.
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miastowej sprzedazy za male pieniqdze, pod warunkiem
ze nabywcy zgodzq si^ zawrzec z artystq umow^. Wsrod
10
I. Szmelter, Wartosciowanie w ochronie dziedzictwanabywcow byla grupa studentow architektury profesora
kultury na linii czasu, [w:] Systemy wartosciowania dzie Krasowskiego „Zuzanna i spolka”, ktora postanowila swoj
dzictwa. Stan badan i problemy, red. B. Szmygin, Lublin
egzemplarz uroczyscie pochowac w przylegajqcym do buWarszawa 2015, s. 241-261, http://bc.pollub.pl/dlibra/ dynku galerii ogrodzie. To wlasnie ta praca stala si^ obiekdocmetadata?id=9302; taz, Wspôlczesne wartosciowanie tem zmagah konserwatorskich. Tak nabywcy - wlasciciele
dziedzictwa kultury, [w:] Systemy wartosciowania dziedzic dziela - przyczynili si^ do nieodwracalnych zmian oraz latwa..., s. 261-277, http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetada- winy pytah o proces i in g e r e n j konserwacji i restauracji,
a takze k r e a j wykonawcy.
ta?id =9302.
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najwyzszego kaplana, ktôry przestal byc tylko rzemieslnikiem. Jednoczesnie odbiorca sztuki moze
utracic zdolnosc rozumienia pozornie bezuzytecznych wypowiedzi
twôrczych. Artysci sporadycznie
byli doceniani przez sobie wspôlczesnych. Sytuacja siç zmienila,
dopiero gdy zaczçla siç rozwijac
reklama, a oczywiste stalo siç, ze
definicja sztuki siç rozszerza.
Na wystawie znalazly siç obiekFot. 3. Ornaty z Galerii Sztuki Zdobniczej Polskiej i Obcej w zestawieniu
z pracq Teresy Murak Scierki Wizytek (1988 rok)
ty nawiqzujqce do technik nietrwalych, majqcych na celu zaskakiwanie i prowo- nie jego stanu zachowania nalezy do profesjonalikowanie, a nie przetrwanie, ktôre jako wyznacznik stôw, ktôrzy sq odpowiedzialni za poprawne, ale tez
wartosci dziela zeszlo na dalszy plan. Starzenie siç etyczne postçpowanie konserwatorskie11.
materialôw i nosnikôw jest nieuniknione, w niePodejmowanie konserwacji eksperymentalnych
ktôrych przypadkach mozna je jedynie opôznic. tematôw artystycznych powiqzanych z dzialaniaPojawia siç tutaj pytanie o zasadnosc i potrzebç mi wystawienniczymi mialo miejsce podczas prac
prac konserwatorskich sztuki wspôlczesnej. Jednq przy asamblazu Tadeusza Kantora12. W 1970 roku
z kardynalnych zasad konserwacji jest nieingeren- Kantor na kontrowersyjnej wystawie „Multipart”
cja w zamysl autorski artysty, ktôry najlepiej poznac („Multiplikacja partycypacja”) pokazal w Galerii
dziçki wywiadowi z autorem na temat idei i mate- Foksal czterdziesci asamblazy skonstruowanych
rii jego prac, intencji w zakresie ich zachowania. w podobny sposôb13. Nabywcy, na podstawie
Konserwacja i restauracja dziel sztuki jest dziedzi- umowy zawieranej z artystq, mogli ingerowac
nq interdyscyplinarnq, rozwijajqcq siç i otwartq na twôrczo w dziela. Zobowiqzywali siç rôwniez, ze
nowe mozliwosci, szukajqcq dla sztuki nowoczesnej za kilka miesiçcy przyniosq swoje asamblaze do
osobnych rozwiqzan. Problemy z niej wynikajqce Galerii Foksal, aby na kolejnej wystawie pokarozstrzygane sq na forum swiatowym przez specja- zac, jak zmienili prace. To przyklad rôznorodnolistôw konserwacji dziel sztuki. Iwona Szmelter za- sci czynnikôw posrednich, ktôre zostaly zalozone
jçla siç aspektem konserwacji prac wspôlczesnych w okreslonym czasie i miejscu pojawiajqcym siç
artystôw, niejednokrotnie calych spuscizn, wyko- przy zadaniach artystycznych.
rzystujqc rzetelnq znajomosc techniki i technolo11 Taz, Wspolczesna teoria konserwacji i restauracji dobr
gii autorskiej. Tezç tç wyprowadzila na podstawie
wspôlczesnej teorii twôrczej oraz praktyki wlasnej. kultury. Zarys zagadnien, „Ochrona Zabytkow” 2006, nr 2,
Podstawa wszystkich opracowan metodycznych s. 5-39.
12 Jest to temat pracy dyplomowej pisanej pod kiewywodzi siç z powiqzan artystycznych z doktrynami
runkiem prof. dr hab. Iwony Szmelter na Wydziale Kon
konserwatorskimi —majqcymi na celu zachowanie serwacji i Restauracji Dziel Sztuki A SP w Warszawie
oryginalu rozumianego jako zespôl jego wartosci przez Joann^ Krakowian. Praca porusza zagadnienia
materialnych i mematerialnych10. Aranzacja wy- konserwatorskie w polqczeniu z opracowaniem postkonstawy sztuki wspôlczesnej powiqzana jest z trwa- ceptualnym, nie rezygnujqc przy tym ani na krok z granic
losciq dziela oraz opiekq nad zabytkami dawnej autentycznosci i trwania dziela. W 2015 roku praca zostala wyrozniona na siodmej edycji wystawy „Coming Out
i wspôlczesnej sztuki, kolekcji dziel artystôw wspôl
Najlepsze Dyplomy A SP w Warszawie”.
czesnych, na przyklad: Aliny Szapocznikow, Jerze13 Asamblaze z zepsutych parasoli z Biura Rzeczy Znago Beresia czy Jana Tarasina. Pelne rozpoznanie lezionych, przymocowanych do plotna i zamalowanych
wszystkich wlasciwosci techniki obiektu i okresle- bialq farbq - wszystkie prace byly przeznaczone do natych-

Kazde z podejmowanych zadan
konserwacji dziel sztuki wspôlczesnej wymaga wielu specjalistycznych
badan. Ekspozycja dziel na wystawie
to tez ingerencja w proces ich starzenia—niszczenia, dlatego konieczne
jest przestrzeganie wlasciwych warunkôw mikroklimatycznych. Nie
nalezy ingerowac w dzielo, nie znajqc podstawowych zasad konserwacji. Konserwator dziel sztuki szanuje
dzialania podjçte przez twôrcç. Najwiçksze szanse na przetrwanie majq
dziela wykonane w technikach odFot. 4. Instalacja Grzegorza Drozda Zmiana organizacji ruchu (2004 rok)
pornych na dzialanie czasu: olejnej,
na dziedzificu zamku lubelskiego
akrylowej, rysunku, akwareli, gwaszu, fotografii. Problematyczne sq
techniki mieszane, poniewaz kazda
powoduje starzenie siç w odmienny
sposôb. Mozemy przedluzyc trwanie
autentycznych walorôw artystycznych, rygorystycznie przestrzegajqc
wymogôw konserwatorskich okreslonych dla danej techniki twôrczej.
Dostçpnosc badan bezinwazyjnych
stanowi podstawç wlasciwego prowadzenia prac konserwatorskich.
Jak traktowac dziela artystôw,
dla ktôrych czçsciq dzialan artystycznych jest rôwniez ingerencja
widza? Podczas projektu „Otwar- Fot. 5. Dziedziniec zamku lubelskiego widziany przez instalacjç Zmiana organi
zacji ruchu
te Miasto”14 Leon Tarasewicz zamontowal na posadzce Kaplicy Trôjcy Swiçtej, zacji ruchu przegraly z monumentalnq przestrzedekorowanej freskami bizantynsko-ruskimi, swojq niq. Popelniono blqd kuratorski, poniewaz sq to
instalacjç z intensywnie kontrastowych elemen- prace bez wqtpienia przystosowane do przestrzetôw. Artysta podkreslal, jak istotne jest dla niego, ni mniejszych. Klopot sprawiala rôwniez „sztuka
zeby kazdy zwiedzajqcy chodzil po niej. Podobna zywa”, rybki, ktôre wymagaly codziennej opieki,
sytuacja ma miejsce rôwniez w przypadku rzezb systematycznego karmienia i oczyszczania akwaIgora Mitoraja, gdzie z zalozenia autorskiego dzie- rium, niefortunny byl tez termin —pôzna jesien.
lo ma byc nie tylko obecne, ale i zywe, na przyklad
Wiçkszosc czasowych wystaw sztuki wspôldrzwi w Basilica Santa Maria degli Angeli e dei czesnej dqzy do wielosci, zmian i alternatywnych
Martiri czy rzezba na krakowskim Rynku Eros ben- dzialan. Mysl o tolerancji to wartosc wspôlczesdato. Ogromna glowa z brqzu budzila wiele kon- nego swiata wykraczajqcego poza granice tradytrowersji, szukano dla niej wlasciwego miejsca, ale cyjnych technik artystycznych, pozbawionego
po latach widac, ze stanowi nieodlqczny element scislej kategoryzacji, ktôra jest obca rôwniez zaokolicy, w tym czçsto miejsce zabaw dzieci.
lozeniom teoretycznym. Tendencje do wymiany
Konstruktywnq interpretacjq dzialan z pogra- i lqczenia rozmaitych gatunkôw technologicznych
nicza sztuki i happeningu byly prace z „[A]sy- utrzymujq siç od dawna, wspôlistnienie rozma
metrii” umieszczone na dziedzincu zamkowym. itych srodkôw artystycznego przekazu ewoluuje
Niestety Obrazy wzbudzone czy Zmiana organi- wraz z rozwojem przemyslu. Najwiçcej zmian pojawialo siç w latach 50. XX wieku, ale z pewno14
Projekt „Otwarte Miasto - Uni/ja - Uni/on” re-sciq nie byl to pierwszy raz. Dobrymi przykladami
alizowany byl w dniach 21 czerwca-20 lipca 2013 roku sq tu szkice rzezbiarskie Gianlorenzo Berniniego
przez osrodek Miçdzykulturowych Inicjatyw Twôrczych z drewna, metalu i gipsu czy popularne w Europie
„Rozdroza”.
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Jolanta Zuk-Qrysiak, Inwazja sztuki - o dziaianiach tworczych na ekspozycjach stalych w Muzeum Lubelskim...
Ln
Ln

siç rozne kierunki propagowania
sztuki dawnej i nowej. Muzeum
przyczynia siç do wywolywania
u widza doznan prowokowanych przez sztukç dawnq i nowq.
W nurt sztuki nowoczesnej wdarla siç konkurencyjna sztuka no
wych mediow, odbiegajqca do tradycyjnej formy przekazu wytworu
manualnego pozostawionego na
trwalym nosniku. Dzialan tych
nie nalezy odbierac jako zagroFot. 6. Fotografie Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca (2012 rok) w kontekscie
zenia dla przyszlosci sztuki, sq
malarstwa Adama Malinowskiego, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku
niewqtpliwie potçznq inspiracjq
dla tworcow. Nowe media dajq
impuls do rozwoju technicznego
napçdzany przez rozwoj cywilizacyjny i doskonaly marketing.
W szkolach artystycznych maleje zainteresowanie dzialaniami
tradycyjnymi — pracochlonnymi,
a malo spektakularnymi. Zainteresowanie eksperymentami to
naturalny proces towarzyszqcy
artystom, ktorzy czçsto przebywajq dlugq drogç od warsztatu tradycyjnego, rzetelnej znajomosci
kompozycji, techniki i technologii
Fot. 7. Obraz Wlodzimierza Pawlaka Spacer Trzeci (2012 rok) w kontekscie
do prob, testow, zabaw. Sztuka
obrazow Jana Stanislawskiego i Wlodzimierza Przerwy-Tetmajera
komputerowa rozwija przed odPoludniowej rzezby drewniane odziane w tekstyl- biorcq wirtualny swiat niekonczqcych siç mozline szaty. tqczenie technik wystçpowalo zawsze, wosci, ktory w ostatecznosci rezygnuje z konfrondla artystow jest to oczywiste. Ewolucja materia tacji z rzeczywistosciq; ucieczka przed otoczeniem
low spowodowana jest industrializacjq, a przede fantastycznie rozwija wyobrazniç widza. Kwestia
wszystkim otwartosciq tworcow na poszukiwa- unikalnosci wystawy zalezy od wspolistnienia
nie nowych eksperymentalnych form dzialania. prac stworzonych w roznych konwencjach. Juz
Z punktu widzenia technologa-konserwatora do od dawna liczy siç nie estetyka, lecz rezultat weniewielu pozytywnych zmian w sztuce XX wieku wnçtrznie przetworzonej idei wyimaginowanej
dotyczqcych trwalosci materialow zaliczyc mozna przez tworcç, ktory zmienia siç w zaleznosci od
tworcze wykorzystanie materialow codziennego kontekstu, w ktorym zostaly umieszczone dziela,
uzytku. Najnowsza sztuka obnizyla prog wymo- a te mogq zmieniac swoje znaczenia. Kurator nie
gow technologicznych, jak rowniez otworzyla siç moze dopasowywac dziel artysty do swoich wizji,
na szerokq publicznosc, dla ktorej stala siç syno- ma szanowac autentyczny przekaz artysty.
Muzeum w swojej strukturze jest bardzo elanimem nowoczesnosci.
Konserwacja i restauracja dziel sztuki od daw- styczne i poszukuje nowych form wyrazu. Z druna korzysta z dorobku nauki i sztuki, traktujqc giej strony sztuka nowoczesna poszukuje kontaktu
interdyscyplinarnosc jako klucz do sukcesu. Wie- z tradycjq, przeslanek do dyskusji i refleksji. Prolokrotnie teoretycy konserwacji kladli nacisk na pozycja zorganizowania zajçc z kopiowania sztuki
uzycie szerokiego spektrum technik naukowych, dawnej to wyrazny powrot do ugruntowanego rzejako probç rozwiklania problemu: jak traktowac miosla, a takze okazja do korelacji miçdzy dawnq
konserwacjç zapobiegawczq, a jak restauracjç, a nowq sztukq, chçc zdobycia podstaw do pozniejszych wlasnych dzialan tworczych wsrod uczniow
w kontekscie sztuki dawnej, a jak wspolczesnej.
Traktowanie wystaw muzealnych jako miej- liceum plastycznego i studentow Wydzialu Artysca kreowania przez sztukç jest faktem, pojawiajq stycznego UMCS. Otwarcie na zagadnienia tech-

niczno-technologiczne, podj^cie tematyki narzuconej przez dawnych mistrzow bez wqtpienia
daje asumpt do dyskusji. Dzielo ma przemawiac
j^zykiem sztuki, bez ograniczen srodowiskowych
czy intelektualnych. Nowe formy artystyczne wykorzystujq i bazujq na wczesniejszych obiektach,
korzystajqc z opracowan technologicznych daw
nych mistrzow lub wr^cz wykorzystujqc je jako
podloze do swoich dzialan. Program ekspozycyjny
Muzeum ukierunkowany zostal na rownowag^
pomi^dzy sztukq dawnq a tym, co niesie terazniejszosc. Problem trwalosci dziela pojawia si^
w kontekscie jego ochrony oraz ekspozycji. Niezb^dna jest wiedza kuratorsko-konserwatorska
0 charakterze interdyscyplinarnym, ktora opiera
si^ na pracy zespolowej. Kurator wystawy to nie
urz^dnik administracyjny, lecz przede wszystkim
badacz zdolny do naukowych uzasadnien podj^tych decyzji. Konserwator dziel sztuki do wymienionych cech dolqcza wiedz^ humanistycznq
1 przyrodniczq, umiej^tnosc interpretacji badan
technologicznych oraz nieprzeci^tnq sprawnosc
manualnq.
Muzeum zajmuje wazne miejsce w rozwijaniu
i ksztaltowaniu przestrzeni dzialan artystycznych.
Wartosciowanie i postrzeganie dziel sztuki pojawilo si^ w sposob naturalny, jest jednak problemem
zlozonym. Zalezy po cz^sci od artysty, kuratora
wystawy i konserwatora dziel sztuki, ktorzy mogq
wplywac na wartosciowanie estetyczno-artystyczne. Juz na poczqtku lat 80. Alicja K^pinska pisala:
[...] wzrosla potrzeba intelektualnej penetracji
realiow nowego swiata, w tym takze mozliwosci
sprawczych umyslu ludzkiego, potrzeba tworczej
aktywnosci15.

Zjawiskiem ogolnoswiatowym stal si^ rozwoj
form przekazu slownego i wizualnego. Natomiast
Mircea Eliade uwazal, ze „im sztuka wspolczesna
jest trudniejsza, tym bardziej wzrasta niq zainteresowanie”, trafnie tez zwraca uwag^ na jej „odkupicielskq f u n k j trudnosci”16. Jego poglqdy
wywolaly dyskusji i pewnego rodzaju n o b ilita j
zajmujqcych si^ sztukq wspolczesnq. Sztuk^ na
lezy traktowac jako odskoczni^ od codziennosci,
uniformizmu czy braku dzialan alternatywnych.
Nurty w sztuce istnialy od zawsze. Wazne, zeby
odbiorca znalazl w nich k o n ty n u a j dzialan to15 Alicja K^pifiska, historyk i teoretyk sztuki, autorka publikacji Nowa Sztuka, sztuka polska w latach 1945
1978, Warszawa 1981; A. K^pifiska, Postawy „ekologiczne”
w sztuce w swietle badan nad strukturq mitow. Bruzda ziemi
jako znak plastyczny, „Wspolczesnosc” 1970, nr 4.
16 B. Skarzyftska, Mircea Eliade w Polsce. Recepcja religioznawczo-kulturowa, Warszawa 2009.
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Fot. 8. Maraton nowojorski Dominika Lejmana, wideofresk
(2003 rok) na suficie glownej klatki schodowej w muzeum

warzyszqcych eksperymentom tworczym. Nalezy
rowniez poruszyc problem autentycznosci dziela
i wiarygodnosci ekspozycji. Jedna z metod rozpoznawania wspolczesnych technik, oprocz tradycyjnych wyselekcjonowanych metod badawczych
fizykochemicznych, to nawiqzywanie do opisow,
na przyklad wywiadow z artystami. Taki sposob
dzialan kuratorsko-konserwatorskich promuje
Iwona Szmelter, ktora porusza bardzo wazne problemy badawcze, mi^dzy innymi humanistyczne
poznawanie nurtow artystycznych.
Wystawa „[A]symetrie” prezentowala przyklady prac artystow sztuki wspolczesnej w nowej dla
nich scenerii muzealnej. Zwiedzajqcy mogli odnalezc je w miejscach zaskakujqcych, odmiennych
od ich dotychczasowych prezentacji. Ekspozycja
nawiqzuje do podobnych dzialan wystawienniczych, ale w Muzeum Lubelskim byla to pierwsza
wystawa o tak duzym zasi^gu. Trzy rodzaje obiektow — tradycyjne obrazy, instalacje przestrzenne
oraz prezentacje multimedialne — zostaly wprowadzone w stale ekspozycje muzealne. Tak rozprzestrzenionej ekspozycji towarzyszyla rzetelna
informacja: proponowana kolejnosc zwiedzania
wystawy wraz z mapkq. Kuratorzy mieli nadziej^,
ze zaproponowane zestawienia dziel b^dq dobrym
punktem wyjscia do dostrzezenia intrygujqcych
zwiqzkow i ich interpretacji.
Celem wystaw muzealnych jest zestawianie
roznych kierunkow dzialania tworcow, co prowadzi do rozwoju odczuc poznawczych i edukacji
artystycznej odbiorcow. Szeroka dyskusja pomi^dzy zwolennikami nowych technik artystycznych
zawsze prowadzi do wqtkow technologicznych
wywiqzujqcych si^ juz w procesie tworczym. Zrodla historyczne opisujqce techniki artystyczne
zawierajq cenne informacje wplywajqce na zainteresowanie problemami konserwacji i restauracji
sztuki wspolczesnej. Typowe wystawy muzealne
lqczq aspekty teatralne prezentacji dziel uzupelniane elementami scenografii lub muzykq. Sztuk^
nowoczesnq nalezy traktowac jako unikatowq,

nieliczne zachowane kolekcje nierzadko oprocz
walorow artystycznych prezentujq wartosci estetyczne, dostarczajq informacji o technikach
autorskich, ktorych tajniki nalezy rozpoznac,
korzystajqc niejednokrotnie ze spotkan z samym
artystq. Jan Lebenstein opowiadal o wykorzystywaniu do swoich lawowanych rysunkow sfermentowanego tuszu, czego efekty przypominajq do
zludzenia monotypi^17.
Istnieje grupa artystow wspolczesnych, ktorzy
poszerzajq swojq palet^ malarskq o eksperymenty,
przypadkowe materialy i zdarzenia wykorzystywane w sposob zamierzony lub nie, tym samym
powodujq, ze cykl tworczy staje si^ ewoluujqcy
i post^pujqcy. Do wnioskow takich prowadzi obserwacja poszczegolnych realizacji artystycznych
wpisujqca si^ w ogolne trendy tworcze. Muzeum
Lubelskie podj^lo program eksperymentow wystawienniczych ze wzgl^du na roznorodnosc posiadanych zbiorow. Opisane przyklady dzialan mialy
sluzyc zwroceniu uwagi na dynamiczne ewoluowanie zalozen wystawienniczych. Zarzqdzajqcy
kolekcjami muzealnymi staje przed zadaniem polqczenia wzgl^dow merytorycznych z wymogami
konserwatorskimi, zapewniajqc ekspozycji ciqglq

ewolucj^. Trwanie kolekcji muzealnych zapewnia
otwartosc na rzeczywiste obiekty dziedzictwa kulturowego i umiej^tne ksztaltowanie swiadomosci
artystycznej widza.
Przedstawione przyklady mogq byc inspiracjq dla kustoszy, dla ktorych celem jest tworcza
reorganizacja wystaw. Opracowanie mialo za zadanie zwrocenie uwagi na aspekt wspolgrania
sztuki dawnej i nowej, polqczenia ich walorow
estetycznych z nadaniem indywidualnych cech
wystawienniczych kazdej planowanej wystawie.
Sztuka poszukuje nowych pomyslow i przestrzeni, dlatego prezentacja nie moze byc wylqcznie
formq przekazu, jej kolejnq odslonq, ale powinna ujawniac nowe aspekty rzeczywistosci. Uzupelnienie wystaw przez inspiracje tworcze prowadzi do przelamywania barier poznawczych.
Zastosowanie technik autorskich w dzialaniach
artystycznych stanowi wyzwanie wystawiennicze,
natomiast nie jest przeszkodq w prezentacji przedmiotow wykonanych z roznych surowcow i tworzyw eksperymentalnych, przypadkowych. Jako
opiekunowie dziedzictwa narodowego mamy obowiqzek uzupelniac wlasnq kolekcje, ale rowniez
nalezycie jq prezentowac, stqd tez tak wiele prob
eksperymentow wystawienniczych zostalo podj^tych w minionym roku. Dziela sztuki sq nie tylko
17
Dwie wystawy w Muzeum Lubelskim: „Etapy”
przedmiotami,
sq tez muzealiami, co inspiruje do
w 1999 roku (Muzeum Lubelskie bylo miejscem jednej
dzialan
edukacyjnych,
ale wymaga opracowania
z odslon wystawy za zycia artysty; to dzi^ki mozliwosci
rozmow z artysty w Paryzu, a potem w Lublinie mozna i promocji, zwlaszcza dziel najnowszych z sukcebylo dowiedziec si^ o technikach wykorzystywanych sem prezentowanych na wystawie. Dalej ich lista.
w jego tworczosci) i „Demony” w 2005 roku.
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Fot. 9. Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku podczas wernisazu wystawy Piotra Kmiecia „Przeobrazenia” (1973-2013)

ARTYSCI NA WYSTAWIE
„»[A]symetrie«. Sztuka wspolczesna
w kontekscie muzeum” :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
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Janusz Baldyga, Przejscia graniczne, 2007.
Miroslaw Balka, 220 x 35 x 25, 1998.
Jerzy Beres, Walec osqdu, 1994.
Tomasz Bielak, Autoportret jako malpa cyrkowa, 2013; Autoportret jako nikt szczegolny,
2013.
Cezary Bodzianowski, Wyzwolenie. [Tu uwolnic si§ spod Jakiejkolwiek sily dominacji], 2008.
Wlodzimierz Borowski, Uczulanie na kolor
(VIII Pokaz synkretyczny), 1968; Oko Proroka
(Kompozycja XIX), 1957.
Tomasz Ciecierski, Bez tytulu, 1992, z cyklu
„Ksero”, 2004.
Hubert Czerepok, Reaching the Stars, 2011.
Oskar Dawicki, Inwokacja, 2002/2009.
Lucjan Demidowski, Rzeczywiste—Pozorne,
1973.
Zbigniew Dlubak, Gestykulacje, 1970-1975.
Grzegorz Drozd, Zmiana Organizacji Ruchu,
2004.
Stanislaw Drozdz, Bez tytulu (trojkqt), 2006;
Bez tytulu (warcaby), 2007.
Mariusz Drzewinski, Figury alternatywne, z cyklu „Posadzki z Drohobycza”, 2010.
Tytus Dzieduszycki-Sas, Krata, 1959.
Stanislaw Fijalkowski, Zupelnie nowa autostra
da VII, 2007; 23 VII2009, 2009; 24 V II20092, 2009.
Wojciech Gilewicz, Iwano-Frankwisk, wideo
DVD; Iwano-Frankwisk, 2007, olej, plotno,
2007.
tukasz Glowacki, Obrazy wzbudzone, 2009.
Leszek Golec i Tatiana Czekalska, Bez tytulu
(wqwoz), z cyklu „Wearing White Vege Fur
Petformance for Photography”, 2012; Bez
tytulu (tunel), z cyklu „Wearing White Vege
Fur Petformance for Photography”, 2012; Bez
tytulu (zamek), z cyklu „Wearing White Vege
Fur Petformance for Photography, 2012; Bez
tytulu (podniesienie), z cyklu „Wearing Whi
te Vege Fur Petformance for Photography”.
Aneta Grzeszykowska, z serii „Love Book
(# 5 )”, 2010; z serii „Love Book (# 7 )”, 2010;
z serii „Love Book (# 1 6 )”, 2010.
Katarzyna Holda, Zwiastowanie, 2011.
Zuzanna Janin, Siedem Smierci (Duch) / Seven
Deaths (Ghost), 2003-2006.
Koji Kamoji, Smierc chlopcow, 2004.
Volodymyr Kaufman, Performance w zegarze
(Vystava v hodynnyku), 2011.
Maria Kiesner, Dom Richtera, 2014.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.

Dariusz Korol, Bez tytulu, 2012.
Piotr Korol, Bez tytulu, 2012.
Tomasz Kowalski, Lunatyk, 2012.
Tomasz Kozak, Akteon. Pornografia poznej polskosci, 2012.
Jaroslaw Kozlowski, No News from..., 2006.
Zofia Kulik, Wszystko siç zbiega w czasie i przestrzeni, aby siç rozproszyc, aby siç zbiec, aby siç
rozproszyc, no i tak dalej (III), 1992.
Henryk Kus, Simple Passed, 2003-2013.
Natalia Lach-Lachowicz, Ultima Thule z cyklu ,yolucres Coeli”, 2004.
Dominik Lejman, Maraton nowojorski, 2003.
Slawomir Marzec, Wszystko konczy siç i zaczyna..., z cyklu „Wszystko - Bricolage”, 2007;
Dzis chcqc powiedziec cokolwiek, trzeba powie
dziec wszystko, 2007; Istnieje tylko nic i wszyst
ko..., z cyklu „Wszystko - Bricolage”, 2006.
Tomasz Matuszak, Dosc wszystkiego, 2008;
Niedokonczony kaloryfer, 2011.
Teresa Murak, Scierki Wizytek, 1988.
Anna Orlikowska, Cisza, 2007-2009; Thriller
o architekturze, 2010.
Wlodzimierz Pawlak, Spacer Trzeci, 2012.
Laura Pawela, Past Present Continuous, 2010;
wideo loop, Past Present Continuous, 2010,
lightbox.
Zygmunt Piotrowski, Hew, 2008.
Krzysztof Pruszkowski, KMK 7847/51, 1991;
KMK 7847/85, 1991.
Jozef Robakowski, Uwaga: Swiatlo!, 2004;
Sztuka to potçga!, 1985-1986; Test I, 1971; Rynek, 1970.
Piotr Sakowski, Bez tytulu (#16), z cyklu
„Der Wald”, 2006-2010; Bez tytulu (#17),
z cyklu „Der Wald”, 2006-2010; Bez tytulu
(#18), z cyklu „Der Wald”, 2006-2010.
Diet Sayler, Ligurigramm, Installation I Mono
collage Gelb, Porto Maurizio, 1992; Liguri
gramm, Installation II Monocollage Blau, Porto
Maurizio, 1992.
Mikolaj Smoczynski, Bialy obraz, 1996-2000,
2004-2005; Mediterranean Sea, 1995.
Janek Simon, Historia kompresji przestrzeni
Atlantyku, 2010.
Konrad Smolenski, Oscillations, 2012.
Kamil Stanczak, Chow, 2014.
Marcin Sudzinski, Bez tytulu (1), z cyklu
„Swiçte Miejsce”, 2011; Bez tytulu (2), z cyklu „Swiçte Miejsce”, 2011; Bez tytulu (3),
z cyklu „Swiçte Miejsce”, 2011; Bez tytulu
(4), z cyklu „Swiçte Miejsce”, 2011.
Jan Swidzinski, Uciekajqce wspomnienia, 2008.
Anna Szprynger, GEO 2008/22, 2008; GEO
2008/21, 2008.

53. Mariusz Tarkawian, Ceremonially, 2012.
54. Tomasz Tatarczyk, Ciemna Dolina II, 2007.
55. Slawomir Toman, Bez tytulu (Warhol), z cyklu „Zblizenia”, 2010; Bez tytulu (Picasso),
z cyklu „Zblizenia”, 2010; Bez tytulu (Dali),
z cyklu „Zblizenia”, 2010.
56. Jerzy Truszkowski, Snieg i krew, 1993; Pozegnanie Europy, 1987; K smierti, 1988; Ziemia
i krew, 1988.
57. Zbigniew Warpechowski, Talerzowanie (1971—
1991), Apetytu, Odwetu, Bet-U, Polityki, 1971—
1991; Talerzowanie (1971—1991), Pokory, Rig/91

58.
59.
60.
61.
62.

— na zamowienie, Bez przyszlosd, Samolubny,
1971-1991; Talerzowanie (1971—1991), Talerz
niewiedzy w talerzu mqdrosci, Talerz wiedzy, Talerz
autorski, T mojej zony, 1971-1991.
Marian Warzecha, Bez tytulu, 2002.
Jakub Woynarowski, Novus Ordo Seclorum,
2013.
Jan Ziemski, Laserunek, 1965-1975, z cyklu
„Refleksy”, 1965-1975.
Ewa Zarzycka, Zasady mojej sztuki, 2008.
Jerzy Zysko, Autolekcja, 1993.

SUMMARY
Art Invasion - Creative Action on Permanent Exhibitions of Main Residence of Lublin Museum
o f architectonic efforts o f the 1950s. Through its var
ied architecture, numerous substantive departments
and activities, the M useum holds a role o f a centre
o f dialogues, meetings o f various cultures and tradi
tions, affirmation of remembrance and art; it requires
reflecting about both passage of time and future. T he
“»[A ]ssym etries«. M odern A rt in the C ontext
o f a M useum ” Exhibition successfully provided an an
swer to all of these points.
Jolanta Zuk-Orysiak, Inwazja sztuki - o dzialaniach tworczych na ekspozycjach stalych w Muzeum Lubelskim...

T he Lublin M useum owns a com plex collection of
antiques that has been assembled for almost 110 years.
This peculiar set, together with the history o f the C as
tle Hill (on which the M useum is situated), the ar
chitectonic appearance o f which had been formed
through centuries, will remain a perm anent exhibition.
T he Keep was constructed in the middle o f the 13 th
century, the gothic Holy Trinity Chapel - in the 14th
century, and the southern and western wings o f the
C astle - in the 1820s. T he northern wing is a result
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