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Transformacje tekstów kultury

wokó³ wybranych projektów 55. Venice Biennale

Punktem wyjœcia badañ jest obserwacja wybranych projektów 55. Miêdzy-
narodowej Wystawy Sztuki w Wenecji, których szczególnoœæ polega na charak-
terze relacji miêdzy sztuk¹ i ¿yciem, w tym tak¿e projekcji zmian w formie
i estetyce przedstawienia, przestrzeni funkcjonalnych, aktualizacji i transforma-
cji europejskiego dziedzictwa kulturowego, formy i stylu obecnoœci motywów
mitologicznych, biblijnych, ikonografii chrzeœcijañskiej.

Omawiane zagadnienia dotycz¹ przekraczania granicy miêdzy ¿yciem a sztuk¹,
przemiany ¿ycia w sztukê, przeobra¿ania sfery codziennoœci w dzie³o sztuki,
zjawiska braku sztuki w sztuce oraz performance art, w którym sztuk¹ staje siê
wy³¹cznie ulotny akt stawania siê. Obserwujemy z tym zwi¹zane przemiany
w relacji miêdzy wartoœci¹ procesu a powsta³ymi w jego wyniku artystycznymi
obiektami. Wybrane projekty, mimo swej formalnej odrêbnoœci, ³¹czy podejmo-
wanie w ró¿ny sposób dialogu z tradycj¹ kultury europejskiej. Transformacji
podlegaj¹ w¹tki mityczne, klasyczne przedstawienia malarskie.

Cesare Pavese mówi o niezwyk³ej sile noœnoœci mitu: „[...] Kiedy powtarza-
my czyjeœ imiê, jakiœ gest, jakiœ mityczny cud, wyra¿amy w pó³ s³owa, za po-
moc¹ kilku sylab pewien fakt, który ogarnia i scala wszystkie inne, wyra¿amy
ten rdzeñ rzeczywistoœci, który o¿ywia i nasyca ca³e uk³ady namiêtnoœci stanów
ludzkich, ca³e zespo³y pojêæ”1. Skutecznoœæ stosowania odniesieñ do motywów
mitycznych sprawia, ¿e artyœci chêtnie u¿ywaj¹ hellenistycznej spuœcizny.

1 C. Pavese, Dialogii z Leukote¹, prze³. S. Kasprzysiak, Warszawa 1975, s. 7.



Antti Laitinen oferuje nam opowieœæ o syzyfowym charakterze ludzkich po-
czynañ. Wszystkie projekty prezentowane przez niego na 55. Art Biennale
w Wenecji wymaga³y ogromnego wysi³ku fizycznego. Fin w rodzinnym mie-
œcie Somerniemi w³asnorêcznie œci¹³ piêæ brzóz i por¹ba³ na kawa³ki, by je od-
tworzyæ przy u¿yciu m³otka i gwoŸdzi w ogrodach Giardini przed wejœciem do
pawilonu fiñskiego. Artysta zebra³ te¿ materia³ roœlinny z obszaru 100 m2 lasu.
Z posegregowanej roœlinnoœci u³o¿y³ tej samej wielkoœci w³asn¹ kompozycjê
zatytu³owan¹ Forest Square (2013). Wykona³ te¿ trzeci¹ pracê – zbudowa³
z kamieni w morzu ma³¹ wyspê. Istotn¹ czêœci¹ za³o¿enia by³ zapis przebiegu
dzia³ania, który artysta utrwali³ na filmie i na zdjêciach.

Dzie³o Laitinen mo¿na odczytaæ na wiele sposobów. W obszarze semiotyki
przedstawienia znajdujemy przesuniêcie zwi¹zane z przeobra¿eniem natury
w tekst kultury. Transpozycja natury powoduje, ¿e pozosta³e miejsce, odnoto-
wane na zdjêciach, staje siê symbolem braku, a przeniesienie w obszar zaane-
ktowany przez sztukê nadaje powsta³ym obiektom now¹ wymowê. Ta sama rze-
czywistoœæ finlandzkiego lasu unaoczniona w weneckim ogrodzie staje siê ju¿
tworem sztucznym, pozbawionym ¿ycia. Jednoczeœnie proste dzia³anie nie
oznacza prostoty doœwiadczenia. Laitinen jawi siê jako wspó³czesny Syzyf, któ-
ry wykonuje gigantyczn¹, a zarazem absurdaln¹ pracê, by z dos³ownego
dzia³ania uczyniæ przes³anki dzia³ania artystycznego i poprzez to dzia³anie zo-
brazowaæ sytuacjê egzystencjaln¹ cz³owieka – wiecznego Syzyfa stale podej-
muj¹cego trud wtaczania kamienia. Ukazuje ¿ycie jako absurdalny proces nie-
ustannego niszczenia i budowania, którego mo¿na zaniechaæ lub z pe³n¹
œwiadomoœci¹ ostatecznej bezsensownoœci podj¹æ. „Syzyf jest bohaterem absur-
dalnym tak przez swoje pasje, jak i udrêki”2. Laitinen jest bliski Syzyfowi Alber-
ta Camus, który mit Syzyfa uwa¿a za ocalaj¹cy sens egzystencji akt niezgody
i buntu wobec oczywistoœci istnienia. „Bunt jest jedn¹ z zasadniczych miar
cz³owieka [...] usi³owania wnosz¹ coœ bardziej przez w³asny charakter, przez
samo podjêcie ni¿ przez rezultaty, których mo¿na by oczekiwaæ”3. W przypad-
ku Laitinena widaæ, ¿e artysta gra z mitem. Jego Syzyf jest przede wszystkim
tragikomiczny i absurdalny, tak jak absurdalne jest chwilowe istnienie rzeczy,
ich nieustanna zmiana, przemijanie. Efektem pracy cz³owieka jest tylko to, co
„momentalnie mog³o siê przejawiæ”4. To tylko jedna z mo¿liwych intencji, bo
proste w formie dzia³ania artysty mog¹ przywo³ywaæ wiele skojarzeñ, zw³asz-
cza w sferze zetkniêcia natury i sztuki, odkrywania zwi¹zku cz³owieka z ziemi¹
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3 Ibidem.
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i kosztów przeobra¿eñ natury rêk¹ cz³owieka, który podporz¹dkowuj¹c sobie
coraz wiêksze terytoria, burzy naturalne ekosystemy. Proces przeobra¿ania na-
tury przez artystê to jednoczeœnie uwewnêtrznienie i subiektywizacja œwiata,
który uzewnêtrzniony na nowo objawia swoj¹ wartoœæ. Autor zwraca uwagê na
ten bezpoœredni zwi¹zek cz³owieka i przeobra¿enia. Dos³owne wyciêcie ka-
wa³ka lasu, a potem powrót do „zepsutej natury” maj¹ uzmys³owiæ trud parado-
ksalny. Fotografia tego, co by³o, i odtworzenie „sztucznego” œwiata tworz¹ epifa-
nijny wymiar sprzecznego zestawienia „piêknego zwi¹zku cz³owieka z natur¹”.

Mit jako pre-tekst przedstawienia staje siê jednoczeœnie punktem metamorfo-
zy mitycznej historii i jej wspó³czesnej wersji. Rosyjski artysta Vadim Zakha-
rov wykorzystuje mit Zeusa i Danae. Filozoficzne, seksualne, psychologiczne
i kulturowe elementy mitu zosta³y skoncentrowane w rodzaj mise-en-scène, któ-
rego kompozycja obejmuje ca³y rosyjski pawilon. Widz staje na pozycji nie-
zbêdnego uczestnika realizacji mitu. Najwy¿szy poziom przestrzeni semiotycz-
nej nale¿y do Zeusa. Spod sklepienia spadaj¹ nieustannie monety i obsypuj¹
³ono Danae, które znajduje siê na najni¿szym poziomie budowli, z³otym de-
szczem. Œrodkowy poziom nale¿y do widzów – ci widz¹ zarówno Zeusa, jak i
Danae obsypan¹ monetami. Na dó³ schodz¹ wy³¹cznie kobiety. Od nich zale¿y,
czy pieniê¿na maszyna po¿¹dania bêdzie funkcjonowa³a nadal – czy wrzuc¹ ze-
brane monety do wiadra, które podci¹gane w górê znów stanie siê Ÿród³em
z³otego deszczu. Grecki mit ewokowany w ten sposób poddany jest interpretacji
nowego artystycznego u¿ycia i mo¿na go odczytaæ poprzez oddzielny kontekst:
spadaj¹cy deszcz z³ota nawi¹zuje do uwodzenia Danae jako alegorii ludzkiego
po¿¹dania i chciwoœci, ale tak¿e niszcz¹cego wp³ywu pieniêdzy.

„Scenografiê” i jej przestrzenne przyporz¹dkowanie (role mêskie, role ¿eñ-
skie) obrazuje pierwiastek mêski zwi¹zany ze z³em, jego werbaln¹ manifestacj¹
zaœ jest umieszczony na œcianie pawilonu napis: „Panowie, nadszed³ czas, aby
wyznaæ nasze chamstwo, po¿¹danie, narcyzm, demagogiê, fa³sz, bana³ i chci-
woœæ, cynizm, rozbój, spekulacjê, rozrzutnoœæ, ob¿arstwo, uwodzenie, zawiœæ
i g³upotê” (t³um. w³asne).

Krytyce spo³eczeñstwa opartego na w³adzy pieni¹dza towarzyszy aspekt
feministyczny. W tym pionowym ustaleniu ról dominuj¹c¹ postaci¹ jest Zeus,
sytuacja kobiety sygnalizuje uleg³oœæ, podporz¹dkowanie. Konstrukcja mitu
daje jej potencja³ decyzji. Otó¿, có¿ wówczas, gdy nie schyli siê po monetê, nie
zasili kr¹¿enia? W wertykalnej kompozycji mitu nast¹pi przewartoœciowanie,
w chwili gdy ustanie obieg z³otego deszczu. Metamorfoza znaczeñ, która ujaw-
ni w³aœciw¹ pozycjê Danae – to ona ustala regu³y gry. Tu rodzi siê szersze
przes³anie dzia³ania. Zakharov, transformuj¹c wymowê mitu, zdaje siê zadawaæ
pytanie: Czy jesteœmy w œwiecie rz¹dzonym przez pieni¹dz pozbawieni jako
jednostka jakiejkolwiek si³y sprawczej?
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Berlinde de Bruyckere podejmuje artystyczny dialog z dziedzictwem kulturo-
wym Wenecji. W zakres symboliki rzeŸby de Bruyckere w³¹czy³a ikonografiê
œw. Sebastiana. W Wenecji, mieœcie, które by³o wielokrotnie opanowane przez
zarazê, by³ on najwa¿niejszym œwiêtym obroñc¹. Wed³ug artystki œwiêty nie
jest ju¿ przywi¹zany do drzewa, sta³ siê drzewem. Instalacja Kreupelhout –

Cripplewood to namacalna, lecz niekompletna metamorfoza powalonego monu-
mentalnego drzewa w bezbronne i okaleczone ludzkie cia³o. W pawilonie arty-
stka tworzy atmosferê adekwatn¹ do wymowy rzeŸby i dialogu z widzem. Ar-
chitektura pawilonu kontrastuje mocno z miastem. Nawi¹zuje do tego, co
ukryte pod powierzchni¹ wody. Dekadenckie weneckie mury nosz¹ œlady swo-
jej przesz³oœci. Spuchniête od wody ró¿ne warstwy farby i tynku tworz¹ blizny
i ujawniaj¹ rany. Te „œciany p³aczu” otaczaj¹ pracê. Uosobione drzewo wydaje
siê zastyg³e na pograniczu œwiata ¿ycia i œmierci. Unaocznia tê trudn¹ do okre-
œlenia przestrzeñ umierania. Obszar ³¹cz¹cy ¿ycie z tym, co ju¿ martwe. Rodzi
siê refleksja: Gdzie przebiega ta nieuchwytna granica? Masywne, dostojne cia³o
wi¹zu wywo³uje próbê wspó³odczuwania doznania kresu, które jest niedostêp-
ne. „Jej rzeŸby badaj¹ ¿ycie i œmieræ – œmieræ w ¿yciu, ¿ycie w œmierci, ¿ycie
przed ¿yciem, œmieræ przed œmierci¹ – w sposób najbardziej intymny i najbar-
dziej niepokoj¹cy. Przynosz¹ oœwietlenia, ale oœwietlenie jest tak ciemne, jak to
jest g³êbokie”5 – mówi John Maxwell Coetzee. Empatiê i wspó³czucie ewokuj¹
cz³onki drzewa owiniête szmatami i poduszkami. G³êbokie czerwone tkaniny,
które otulaj¹ wi¹z, wygl¹daj¹ tak, jakby by³y nas¹czone krwi¹, ale tak¿e przy-
pominaj¹ kolor dominuj¹cy w obrazach dawnych weneckich mistrzów takich
jak Bellini, Tycjan i Veronese. Sprowokowani jesteœmy do doznania, od które-
go zazwyczaj uciekamy myœl¹, spychamy na margines zgie³kliwego ¿ycia. Wpi-
sanie w proces umierania postaci Sebastiana wi¹¿e z tym stanem si³ê charakteru
i cechy osobowoœci œwiêtego – mêskoœæ, niez³omnoœæ w wierze, akceptacjê
swego losu. Wprowadza odchodzenie w sferê sacrum. Na wypowiedŸ artys-
tyczn¹ nak³ada siê literacki komentarz do dzie³a stworzony przez Coetzeego na
proœbê autorki instalacji. Pisarz buduje nowy œwiat skojarzeñ. Odwo³uje siê do
amerykañskiego mitu „miasta straconych nadziei” – Deadwood, gdzie wszyst-
kie szlaki siê koñcz¹. Jednak Cripplewood – drzewo okaleczone, to nie jest
umar³e drzewo. To skar³owacia³e istnienie, które nie mo¿e siê uwolniæ od swe-
go z³ego dziedzictwa. Nie nale¿y ju¿ do tego œwiata. „Drzewo Cripplewood wy-
rasta z zakopanej przesz³oœci do czystej teraŸniejszoœci, wpychaj¹c swoje
spl¹tane palce przez kratê bramy, za którymi mamy je zamkn¹æ”6. Cripplewood
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ewokuje nieuœwiadamian¹ przestrzeñ w procesie przeobra¿ania miêdzy œmierci¹
a ¿yciem, tym, co odchodzi w przesz³oœæ, a teraŸniejszoœci¹.

Przedmiotem inspiracji multimedialnego artysty Miao Xiaochuna sta³a siê
chrzeœcijañska wizja S¹du Ostatecznego w interpretacji Micha³a Anio³a. Wiel-
koformatowa fotografia oddaje kompozycje p³aszczyzny wiern¹ orygina³owi.
390 figur w ruchach i gestach podobnych do tych namalowanych w Kaplicy
Sykstyñskiej to zbudowane za pomoc¹ grafiki komputerowej awatary Chiñczy-
ka. W monochromatycznym przeobra¿eniu fresku Xiaochun zastêpuje ka¿d¹
postaæ wirtualnym wyobra¿eniem samego siebie. Ukazany w czerni i w bieli
futurystyczny S¹d Ostateczny w cyberprzestrzeni emanuje niezwyk³¹ atmosfer¹,
jak¹ tworzy po³¹czenie klasycznego dzie³a z tematem science fiction. W wymia-
rze semantycznym wspó³czesnego twórcê fascynuje antyteza wszechmocy
Chrystusa i ludzkiej bezsilnoœci w obliczu S¹du Ostatecznego. Zapytany o war-
toœci dodane do fresku Xiaochun odpowiada: „Nie patrzê na to pytanie z meta-
fizycznego punktu widzenia, ale z technicznego”7. Jednak my mo¿emy przyj-
rzeæ siê ró¿nicom miêdzy tymi dwoma wyobra¿eniami. Smuk³e zunifikowane
sylwetki bêd¹ce multiplikacj¹ jednej osoby stoj¹ w opozycji do umiêœnionych
bohaterów Micha³a Anio³a, których wzorzec raczej przypomina antyczne pos¹gi
ni¿ chrzeœcijañsk¹ ikonografiê. Bogactwo kolorów zredukowane do odcieni sza-
roœci ujmuje kompozycjê w srebrzyst¹, kosmiczn¹ aurê, odejmuj¹c soczystoœæ
i krwistoœæ, a nadaj¹c klimat zaœwiatów. Pietro Aretino pisa³ w swym liœcie do
Micha³a Anio³a: „Gdy ujrza³em w tym S¹dzie tak wielkie nagromadzenie trwo-
gi, zrozumia³em, ¿eœ Ty sam to prze¿ywa³, i oczy moje nape³ni³y siê ³zami”8.
Obraz Apokalipsy Xiaochuna zostaje pozbawiony grozy. Artysta skupia siê na
prze¿yciu estetycznym. Ascetyczne przeobra¿enie to balansowanie na pograni-
czu kultur, miêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹, miêdzy Azj¹ a Europ¹. Pozba-
wienie postaci cech indywidualnych, pos³ugiwanie siê cz³owiekiem jak mo-
du³em mo¿na odczytaæ w kontekœcie spo³ecznym jako wypowiedŸ przedstawicie-
la wielomilionowego chiñskiego spo³eczeñstwa poddanego represjom systemu
totalitarnego, w którym jednostka jest ca³kowicie podporz¹dkowana zbiorowoœci.

Podobnie wykorzysta³ technologiê cyfrow¹ do transformacji dzie³a malar-
stwa zachodnioeuropejskiego koreañczyk Du-Jin-Kim. Inspiracj¹ dla artysty
sta³ siê XIX-wieczny obraz The Youth of Bacchus przedstawiciela akademizmu
Wiliama Adolphe Bouguereau oparty na micie dotycz¹cym greckiego boga
Dionizosa (Bachusa). Malarska interpretacja mitu przedstawia roztañczony or-
szak sylwetek. „Zdawa³o siê ludziom bior¹cym udzia³ w tych œwiêtych orgiach,
¿e dusze ich opuszczaj¹ cia³o, ¿e sam bóg w nie wchodzi [...] to poczucie odrêb-
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noœci cia³a i ducha prowadzi³o do wiary w nieœmiertelnoœæ duszy, która jest
cz¹stk¹ cz³owieka niezniszczaln¹ i po œmierci cia³a przechodzi w nowe
kszta³ty”9.

Du-Jin-Kim przetwarza obraz korowodu Bachusa w rentgenowski wizerunek
tañcz¹cych szkieletów. Ekstatyczna orgia zmienia siê w danse macabre. Alego-
ryczny taniec œwiêta weso³oœci zosta³ przeobra¿ony w ten, który wyra¿a³ w kul-
turze œredniowiecza równoœæ wszystkich stanów wobec œmierci. Jednak taniec
szkieletów w kulturach pogañskich uto¿samiany by³ równie¿ z kultem p³odno-
œci i odrodzenia. Z kolei „Dionizos wyobra¿a nie tylko dobroczynnego ducha
wina, ale niejako duszê wszystkiego, co ¿yje. Rz¹dzi rodzeniem, œmierci¹
i zmartwychwstaniem”10. W tym to znaczeniu mo¿emy odczytaæ parafrazê ba-
chanaliów w pracy Du-Jin-Kima. Dos³owne unaocznienie marnoœci œwiata i prze-
mijania, a jednoczeœnie wiecznego ko³a witalnoœci. Cz³owiek wpisany w nie-
ustaj¹cy ci¹g umierania i narodzin. Na³o¿one na siebie znaczenia tworz¹ symbol
wiecznej metempsychozy, poniewa¿ jak mówi³ Settembrini „Œmieræ jest godna
czci jako kolebka ¿ycia, jako macierzyñskie ³ono odradzania siê. Rozwa¿ana
w oderwaniu od ¿ycia, staje siê upiornym potworem – a nawet czymœ jeszcze
gorszym”11.

Wspó³czesna forma obrazu nawi¹zuj¹ca do przeœwietlenia promieniami
Roentgena sprawia, ¿e mo¿emy te¿ odczytaæ tê transformacjê jako zabawê, ¿art,
który narzuca dystans do XIX-wiecznej wizualizacji zawartego w nim mitu. Iro-
nia rodzi siê na linii zestawienia klasycznego dzie³a sztuki z klisz¹ s³u¿¹c¹ do
diagnozy lekarskiej. Prosty na pozór chwyt koreañskiego artysty tworzy wie-
lowarstwowy kulturowo-religijny palimpsest, na który sk³adaj¹ siê: mit grecki,
obrzêdy zwi¹zane z kultem Dionizosa, klasycystyczna wyidealizowana wizja
mitu, na to na³o¿ony wizerunek, ewokuj¹cy wyobra¿enia danse macabre, a jed-
noczeœnie zdjêcia rentgenowskiego. Aluzja artystyczna, któr¹ stanowi transfor-
macja The Youth of Bacchus, powoduje na³o¿enie znaczeñ dwóch ju¿ samych
w sobie dwupoziomowych wypowiedzi, jako ¿e i orszak Bachusa, i taniec œmier-
ci maj¹ wymiar alegoryczny. W dodatku s¹ to dwa pozornie sprzeczne kompo-
nenty znaczeniowe: ekstatyczny obrzêd ku czci ¿ycia i humorystyczny korowód
szkieletów. W d³oniach ich pozostaj¹ symboliczne przedmioty: tyrsy i instru-
menty muzyczne. Zestawienie akademickiego stylu malarstwa, które naœlado-
wa³o antyczn¹ idealizacjê proporcji postaci ludzkiej z komputerowym „prze-
œwietleniem”, które samo w sobie jest zabawne, rodzi groteskê. Wysublimowany
wizerunek przedstawienia Bouguereau, który zawiera pierwiastek apolliñski,
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zostaje zamieniony w dynamiczny i ekspresyjny obraz, który paradoksalnie ma
wiêcej ¿ycia i niesie pierwiastek dionizyjski. Wieloznaczna wymowa obrazu sta-
nowi raczej szereg pytañ ni¿ wyra¿enie jakiegoœ pogl¹du. Odczytania przeplataj¹
siê ze sob¹, tak jak obecnie wymieszaniu ulegaj¹ spo³eczeñstwa, wyznania i kul-
tury. Groteskowoœæ i ironia sprawiaj¹, ¿e przedstawienie staje siê wyznacznikiem
wspó³czesnego pozbawionego metafizyki ¿ycia i desakralizacji œmierci.

Xiaochun i Du-Jin-Kim podejmuj¹ dialog z kultur¹ œródziemnomorsk¹.
W „cytaty struktur”12 wpisuj¹ w³asne koncepty formalne, a w efekcie – ideowe.
W obu przypadkach aluzjê artystyczn¹ stanowi podstawowa zasada kompozy-
cyjna. Twórcy otwarcie przyznaj¹ siê do nawi¹zañ, tym samym „aluzja nadaje
rangê dzie³u, wymusza, by by³o odbierane na tle wielkiej tradycji, a kreowany
œwiat [...] rozpiêty na wzorcach ju¿ istniej¹cych stanowi ich powtórzenie w no-
wych warunkach, uk³adach”13.

Szczególnym uk³onem w stronê œwiatowego dziedzictwa materialnego, histo-
rii i kultury s¹ projekty grupy AES+F14. Dzie³em rosyjskiego kolektywu jest
szereg multimedialnych projektów, w sk³ad których wchodz¹ animacje i wiel-
koformatowa fotografia cyfrowa. Przedmiotem tych produkcji s¹ niezwyk³e in-
scenizacje w rodzaju „¿ywych obrazów”. Mise-en-scène stanowi¹ aktorzy w ko-
stiumach i z rekwizytami wstawieni w wirtualn¹ rzeczywistoœæ. Zestawienie ze
sob¹ elementów realnych, ale w nieprzystaj¹cych do siebie uk³adach, tworzy
surrealistyczne wizje, które maj¹ charakter alegoryczny. Artyœci z premedytacj¹
wprowadzaj¹ w œwiat przedstawiony postaci z ró¿nych kultur, czasów i prze-
strzeni. W filmach o¿ywiaj¹ ten baœniowo-mityczno-wspó³czesny œwiat, na-
daj¹c mu za pomoc¹ spowolnia³ego ruchu symboliczn¹ narracjê. Artyœci sami
o sobie mówi¹, ¿e s¹ wampirami ¿ywi¹cymi siê twórczoœci¹ innych artystów.
Ich dzia³ania to zbiory cytatów, z których ka¿dy stanowi wartoœæ sam¹ w sobie
oraz jest pars pro toto szerszego symbolicznego znaczenia. Wyrwane z ró¿nych
kontekstów kulturowych postaci realne i mityczne, fantastyczne stwory zwi¹za-
ne s¹ pewn¹ narracj¹. W pracach AES+F mno¿¹ siê nawi¹zania treœciowe i for-
malne. Aktorzy to przedstawiciele ró¿nych ras ludzkich, kostiumy i atrybuty
symbolizuj¹ ró¿ne wyznania religijne, pozycjê spo³eczn¹ i orientacje seksualne,
budowle w pejza¿u stanowi¹ równie¿ zestawienie rozmaitych stylów architekto-
nicznych. Z tego wynika, ¿e autorzy mówi¹ globalnie i przes³anie kieruj¹
do ca³ej ludzkoœci, a ich przedstawienie to reprezentacja naszego œwiata ludzi.

Transformacje tekstów kultury wokó³ wybranych projektów... 189

12 Terminologia D. Danek. Za: M. G³owiñski, Wstêp, [do:] W. Berent, Ozimina, Kraków 1974,
s. L.

13 Ibidem, s. LII.
14 Nazwa AES+F pochodzi od inicja³u nazwiska ka¿dego z cz³onków: Tatiany Arzamasovej,

Lva Evzovicha, Evgeny Svyatskego (który rozpocz¹³ wspó³pracê w 1987 r. jako AES) i Vladimi-
ra Fridkesa (który do³¹czy³ do grupy w 1995 r.).



Pierwowzorem projektu Allegoria sacra jest powsta³e ok. 1500 roku malo-
wid³o Giovaniego Bellini. Konstrukcja ideowa stanowi¹ca jedno z wielu odczy-
tañ tajemniczego obrazu staje siê osnow¹ dzia³ania grupy AES+F. Graniczna
przestrzeñ miêdzy niebem, ziemi¹ a piek³em – czyœciec, czyli miejsce oczeki-
wania dusz – znajduj¹ca siê u Belliniego na tarasie otoczonym pejza¿em, zosta-
je uto¿samiona z miêdzynarodowym lotniskiem. W poczekalni lotniska, gdzie
czas ulega zawieszeniu, a ró¿nice spo³eczne pasa¿erów ró¿nych ras i wyznañ
zostaj¹ os³abione, widzimy symboliczne postaci z obrazu Belliniego. Alego-
ryczny œwiat obrazu zostaje wpisany w realia wspó³czesne. Postaci otrzymuj¹
kostiumy XXI wieku. Czyœciec zaludniaj¹ postaci ró¿nych wyznañ, ugrupowañ
i orientacji seksualnych. Graniczna przestrzeñ i czas zostaj¹ u¿yte do odkrywa-
nia alienacji, stereotypów, paranoi i zniszczenia wspó³czesnego œwiata. W ani-
macji Allegoria sacra obserwujemy charakterystyczne spowolnienie ruchów,
obraz pozbawiony jest narracji werbalnej, towarzysz¹ mu wy³¹cznie utwory
muzyki klasycznej Vivaldiego, Haendla, Czajkowskiego, Chopina, wszystkie
powi¹zane przez japoñskiego kompozytora Ryoji Ikeda. Nadaje to przekazowi
styl patetyczny, sprawia wra¿enie onirycznego spektaklu, w którym bior¹ udzia³
o¿ywaj¹ce pos¹gi. Efekt potêguje idealizacja postaci i tradycyjne ubiory œwiad-
cz¹ce o przynale¿noœci kulturowej, narodowej, spo³ecznej i religijnej. W opozy-
cji staj¹ wspó³czesne, jakby nieadekwatne rekwizyty: plastikowe kubki, z któ-
rych pij¹ wszyscy bohaterowie Allegoria Sacra. To atrybuty unifikacji wspó³-
czesnoœci, które ³¹cz¹ tê ró¿norodnoœæ. Taniec Japoñczyków z ³opatami przy-
wo³uje echa socrealizmu z jego gloryfikacj¹ pracy. Klasyczne konwencje ma-
nierystyczne, barokowe przeplataj¹ siê ze stylem reklamy i komputerowych
gier. To demaskacja mistyfikacji. Dychotomia przedstawienia ³amie wznios³oœæ
przekazu, nadaje mu groteskowy charakter. Jest w tych obrazach duch klasycz-
nych zbiorowych przedstawieñ malarskich o charakterze alegorycznym, które
aktualizuj¹ przyleg³e do stylu wspó³czesnoœci artystyczne œrodki wyrazu oraz
styl wypowiedzi polegaj¹cy na mieszaniu rodzajów tekstów i rodzajów jêzyka
wypowiedzi i oddawania w ten sposób ulotnoœci, przygodnoœci i z³o¿onoœci: nie
mo¿emy powiedzieæ niczego, co ju¿ wczeœniej nie zosta³o powiedziane, ale co-
kolwiek powiemy teraz i tutaj nabierze nowego znaczenia w kontekœcie naszej
obecnoœci. Przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ daj¹ wizjê przysz³oœci. Twórcy operuj¹
dawnymi mitami, ale przede wszystkim demaskuj¹ mitologiê wspó³czesn¹.
Czyni¹ to, pos³uguj¹c siê „umitycznieniem” mitu, czyli wytworzeniem mitu
sztucznego, najlepsz¹ broni¹ zdaniem Rolanda Barthesa. Mity zastane czyni¹
pocz¹tkiem trzeciego tworzonego przez nich ³añcucha semiologicznego. Ozna-
czaj¹ przedstawienie jêzykiem kontrmitycznym15. W powy¿szych koncepcjach
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15 Zob. R. Barthes, Mit i znak, prze³. W. B³oñska, Warszawa 1970, s. 55–56.



artyœci demaskuj¹ iluzjê, buduj¹c retorykê obrazu tymi samymi œrodkami, któ-
rymi pos³uguje siê wspó³czesna mitologia. Obna¿aj¹ z³udzenie ludzkiej wszech-
potêgi jako czêœci systemu gry, który buduje wizerunek, wykorzystuj¹c na-
rzêdzia perswazji opracowane przez dzisiejsz¹ modê i bran¿ê reklamow¹.
„Spo³eczeñstwo zbudowane na znakach jest w swej esencji spo³eczeñstwem
sztucznym, gdzie cielesna prawda o cz³owieku zostaje zmistyfikowana”16.

Wybrane projekty ³¹czy odwo³anie do tradycji kultury europejskiej. Sens ta-
kich odwo³añ zale¿y od konkretnego projektu autora. Jednak¿e zawsze wi¹¿¹
siê one z zamys³em uzyskania komunikacji z odbiorc¹. Wprowadzenie w¹tków
mitologicznych pozwala rozpocz¹æ rozmowê nie od zera, lecz ju¿ od pewnego
punktu porozumienia17. Metamorfozy mitów w nowych artystycznych interpre-
tacjach ewokuj¹ nowe znaczenia. Dzia³ania intermedialne b¹dŸ multimedialne
wykorzystuj¹ce nowoczesne technologie cyfrowe umo¿liwiaj¹ takie przeobra-
¿enia tekstów, które osadzaj¹ je w œwiecie XXI wieku. Tym samym staj¹ siê
one przylegaj¹ce stylem do stylu wspó³czesnych spo³eczeñstw, na czym – zda-
niem Ryszarda Nycza – polega zwi¹zek sztuki ze œwiatem18.

TRANSFORMATIONS OF CULTURAL TEXTS SURROUNDING
THE CHOSEN PROJECTS FROM THE 55TH VENICE BIENNALE

S u m m a r y

The starting point for the research is the analysis of chosen projects from the 55th World Art
Exhibition in Venice, the uniqueness of which comes from updating and transforming the
European cultural heritage, the form and style in which the motives come from mythology, Bible
and Christian iconography appear.

The problems analyzed concern the crossing of borders between life and art, the change of life
into art, the transformation of everyday life into a piece of art, the phenomenon of a lack of art in
art and, last but not least, the art performance, where the art solely comes from the ephemeral act
of being.

It is all connected with the changes that occur in the relations between the value of the process
and the artistic object which is created through this process. The chosen projects, despite their
formal differences, are all connected in their attempts to start a dialogue with the traditions within
European cultures. The mythical themes and classical paintings undergo transformations. The
projects which were analyzed are as follows: the project by a Finnish artist Antti Laitinen, where
she appears as a personification of Sisyphus; the project by a Russian artist Vadim Zakharov, who
uses the myth of Zeus and Danae; the project by Berlinde de Bruyckere who makes use of the
icons of St. Sebastian; the multimedia inspirations by Miao Xiaochun based on the Last Judgment
by Michael Angelo; the transformations of West European painting by the Korean Du-Jin-Kim
and finally, the project by the group called AES+F.
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16 A. Camus, Artysta i jego epoka, [w:] idem, Mit Syzyfa, prze³. J. Guze, Warszawa 2001, s. 130.
17 Zob. J. S³awiñski, Tren Fortynbrasa, http://www.fundacjaherberta.com/tworczosc2/tworczosc-

poeci-i-krytycy-o-tworczosci-herberta/tren-fortynbrasa (12.08.2013).
18 R. Nycz, op. cit.
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