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Poniżej prezentowane są wybrane
 działania/instalacje polskich twórców, zaliczające 

się do nurtu sztuki zaangażowanej/krytycznej:

Rodzaj działań a�ystycznych, 
które intencjonalnie niosą 

polityczne czy ideologiczne 
przesłanie, a obecnie jest

jednym z mediów renegocjowania 
zmian w rzeczywistości 
społeczno-politycznej. 

Pod wpływem ruchów społecz-
nych przestała być transparentna 
i uniwersalna, a zyskała w sposób 

symboliczny klasę, rasę, płeć
 czy orientację seksualną.
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1Szczególna dyskusja na temat politycznego zaangażowania sztuki 
wybuchła po publikacji na łamach „Krytyki Politycznej” a�ykułu 
A�ura Żmijewskiego „Stosowane Sztuki Społeczne” poruszającego 
kwestię odpowiedzialności a�ysty za społeczne skutki swoich 
działań czy wręcz świadomego kreowania politycznego wymiaru 
prac a�ystów. 

Działając w przestrzeniach 
ogólnodostępnych rezygnowano
z ambicji przekazywania pogłębio-
nych treści na rzecz czystej relacji
i prezentowania pewnych układów, 
sytuacji, wydarzeń życiowych czy też 
aktywizowania potocznych działań, 
pozbawionych logicznej konstrukcji, 
dowolnie zestawianych. Sztuka ta 
buntowała się także przeciwko 
kulturze masowej.

Wykorzystuje proste, codzienne zajęcia domowe, zazwyczaj 
przypisywane kobietom, zamienionena działania a�ystyczne.
Z jednej strony podkreśla niewątpliwy urok tych czynności, 
można jednak dostrzec problem stereotypów związanych z 
tak zwanymi rolami kobiecymi. 

Głośne echo medialne wywołała jej 
akcja Obieranie ziemniaków 
w 2001 roku wykonana w warszaw-
skiej Zachęcie. Podczas jej trwania 
ubrana w fa�uszek a�ystka obierała 
ziemniaki, rozmawiając z widzami 
i udzielając wywiadów. Jej działanie 
legitymizowała i sakralizowała 
instytucja, w której miało ono 
miejsce. Swą akcją Wójcik zwracała 
uwagę na sytuację wielu kobiet
w Polsce - rolę kur domowych,
do jakiej są sprowadzane.

W 2003 roku a�ystka zamiatała 
teren byłej fabryki w Łodzi, zwraca-
jąc uwagę na los włókniarek po 
zamknięciu ich miejsc pracy 
(Pozamiatać po włókniarkach).
W cieszącej się złą sławą dzielnicy 
Gdańska – Oruni na pewien czas 
sprowadziła trzy kozy z zoo w Oliwie. 
Wyjadając chwasty, strzygąc trawę
i stanowiąc atrakcję dla dzieci miały 
one za zadanie przywrócić porządek 
w tym zapomnianym przez lokalnych 
włodarzy zakątku.

Z wykształcenia projektant.
Wykształcenie i doświadczenie

zawodowe Wodiczki podkreśla Łukasz 
Ronduda w odczytaniu prac a�ysty

z lat 70. Jak zauważa, na przełomie lat 
60. i 70.: "z jednej strony Wodiczko 

wykorzystywał projektowanie do
 poszerzania możliwości sztuki, z drugiej 

zaś pole sztuki traktował jako teren 
laboratorium przemysłowego, 

w którym podważane jest myślenie 
czysto funkcjonalne". 

Jest autorką projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz 
efemerycznych akcji i sytuacji realizowanych w przestrzeni miejskiej.
Większość jej projektów powstaje, żyje i starzeje się w przestrzeni 
publicznej, dlatego ich materia to nie tylko materia wszelkich bytów 
organicznych i nieorganicznych, ale również ich skomplikowane relacje.

Pojazd dla bezdomnych:
zbudowany z aluminium, blachy, 
stalowej siatki i pleksi pojazd, 
przeznaczony do masowej produkcji 
miał stanowić schronienie oraz 
poprawiać warunki życia osób 
bezdomnych. W latach 1987- 88 
ulice Nowego Jorku zamieszkiwało, 
według oficjalnych statystyk około 
70.000 bezdomnych. Większość 
schronisk i domów socjalnych 
narzucała rezydentom więzienny 
rygor, w którym dochodziło do 
przemocy i nadużyć, dlatego część 
bezdomnych, mimo surowych 
warunków, wybierała życie na ulicy. 

Pełniący funkcję schronienia, 
pozwalający na pewną autonomię 
życia, komunikacji, będący jedno-
cześnie narzędziem pracy (kolekcjo-
nowanie butelek i puszek) miał być 
świadectwem istnienia bezdomnych, 
ich egzystencji na marginesie 
społeczności. Był więc zarówno 
obiektem, jak również pomagał 
bezdomnym być zauważonymi, 
uprawomocnić ich obecność
w miejskiej społeczności i jej 
wzajemnych zależnościach.  

Najbardziej znane realizacje Joanny 
Rajkowskiej Pozdrowienia z Alei 
Jerozolimskich (2002 – do dziś)
i Dotleniacz (2007) przybrały formę 
rzeźb społecznych zrealizowanych 
w przestrzeni miejskiej Warszawy.
W obu przypadkach „zaszczepione”
tkance miejskiej obiekty (w przypad-
ku pierwzego projektu była to obca 
dla polskiego krajobrazu palma, 
w drugim staw, nad którym unosiła 
się mgła zawierająca ozon), stały się 
pretekstem do budowania nowych 
rytuałów społecznych, próbą 
pominięcia języka w komunikacji 
międzyludzkiej i skierowania uwagi 
na ciało oraz jego miejsce
 w przestrzeni miejskiej.

Ciało i jego pragnienia miały być 
generatorem nowego sposobu 
dośiwadczania i pamiętania, swego 
rodzaju nowym początkiem, według 
słów a�ystki „momentem zerowania 
historii”. A�ystka stale zajmuje się 
problematyką napięć ideologicz-
nych, agresji wobec obcych, trudno-
ści z asymilacją. Projekty Rajkowskiej 
opierają się najczęściej na pracy nad 
specyficznym miejscem, obciążo-
nym historycznie lub ideologicznie, 
naznaczonym brakiem tożsamości, 
traumą lub wyparciem. Jej praktyka 
polega na próbie zawierzenia 
intuicyjnej, cielesnej nieomalże 
odpowiedzi na tego rodzaju miejsca

Sensem sztuki zaangażowanej było 
to, że nie stoi ona obok życia,
lecz jest z nim organicznie powiąza-
na i immanentnie w nim tkwi, 
a kreatywność a�ystycznego 
działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.
Widz w kontakcie ze sztuką ma 
widzieć związki z rzeczywistością,
a sztuka ma być odsakralizowana. 
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Poniżej prezentowane są wybrane
 działania/instalacje polskich twórców, 

zaliczające się do nurtu sztuki zaangażo-
wanej/krytycznej:

Rodzaj działań a�ystycznych, 
które intencjonalnie nios

polityczne czy ideologiczne 
przesłanie, a obecnie jest

jednym z mediów renegocjowania 
zmian w rzeczywistości 
społeczno-politycznej. 

Pod wpływem ruchów społecz-
nych przestała być transparentna 
i uniwersalna, a zyskała w sposób 

symboliczny klasę, rasę, płeć
 czy orientację seksualną.
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1
Szczególna dyskusja na temat 
politycznego zaangażowania 
sztuki wybuchła po publikacji 
na łamach „Krytyki Politycz-
nej” a�ykułu A�ura Żmijew-
skiego „Stosowane Sztuki 
Społeczne” poruszającego 
kwestię odpowiedzialności 
a�ysty za społeczne skutki 
swoich działań czy wręcz 
świadomego kreowania 
politycznego wymiaru prac 
a�ystów. 

Działając w przestrzeniach 
ogólnodostępnych rezygnowano z 
ambicji przekazywania pogłębionych 
treści na rzecz czystej relacji
i prezentowania pewnych układów, 
sytuacji, wydarzeń życiowych czy też 
aktywizowania potocznych działań, 
pozbawionych logicznej konstrukcji, 
dowolnie zestawianych. Sztuka ta 
buntowała się także przeciwko 
kulturze masowej.

Wykorzystuje proste, codzienne zajęcia domowe, zazwyczaj 
przypisywane kobietom, zamienione na działania a�ystyczne. Z jednej 

strony podkreśla niewątpliwy urok tych czynności, można jednak dostrzec 
problem stereotypów związanych z tak zwanymi rolami kobiecymi. 

Głośne echo medialne wywołała jej 
akcja Obieranie ziemniaków
w 2001 roku wykonana w warszaw-
skiej Zachęcie. Podczas jej trwania 
ubrana w fa�uszek a�ystka obierała 
ziemniaki, rozmawiając z widzami 
i udzielając wywiadów. Jej działanie 
legitymizowała i sakralizowała 
instytucja, w której miało ono 
miejsce. Swą akcją Wójcik zwracała 
uwagę na sytuację wielu kobiet w 
Polsce - rolę kur domowych, do 
jakiej są sprowadzane.

W 2003 roku a�ystka zamiatała 
teren byłej fabryki w Łodzi, zwraca-
jąc uwagę na los włókniarek po 
zamknięciu ich miejsc pracy 
(Pozamiatać po włókniarkach).
W cieszącej się złą sławą dzielnicy 
Gdańska – Oruni na pewien czas 
sprowadziła trzy kozy z zoo w Oliwie. 
Wyjadając chwasty, strzygąc trawę i 
stanowiąc atrakcję dla dzieci miały 
one za zadanie przywrócić porządek 
w tym zapomnianym przez lokalnych 
włodarzy zakątku.

Z wykształcenia projektant.
Wykształcenie i doświadczenie

zawodowe Wodiczki podkreśla Łukasz 
Ronduda w odczytaniu prac a�ysty

z lat 70. Jak zauważa, na przełomie lat 
60. i 70.: "z jednej strony Wodiczko 

wykorzystywał projektowanie do posze-
rzania możliwości sztuki, z drugiej zaś 

pole sztuki traktował jako teren labora-
torium przemysłowego, 

w którym podważane jest myślenie 
czysto funkcjonalne". 

Jest autorką projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz efeme-
rycznych akcji i sytuacji realizowanych w przestrzeni miejskiej.

Większość jej projektów powstaje, żyje i starzeje się w przestrzeni publicznej, 
dlatego ich materia to nie tylko materia wszelkich bytów organicznych i 

nieorganicznych, ale również ich skomplikowane relacje

Pojazd dla bezdomnych:
zbudowany z aluminium, blachy, 
stalowej siatki i pleksi pojazd, 
przeznaczony do masowej produkcji 
miał stanowić schronienie oraz 
poprawiać warunki życia osób 
bezdomnych. W latach 1987- 88 
ulice Nowego Jorku zamieszkiwało, 
według oficjalnych statystyk około 
70.000 bezdomnych. Większość 
schronisk i domów socjalnych 
narzucała rezydentom więzienny 
rygor, w którym dochodziło do 
przemocy i nadużyć, dlatego część 
bezdomnych, mimo surowych 
warunków, wybierała życie na ulicy. 

Pełniący funkcję schronienia, 
pozwalający na pewną autonomię 
życia, komunikacji, będący jedno-
cześnie narzędziem pracy (kolekcjo-
nowanie butelek i puszek) miał być 
świadectwem istnienia bezdomnych, 
ich egzystencji na marginesie 
społeczności. Był więc zarówno 
obiektem, jak również pomagał 
bezdomnym być zauważonymi, 
uprawomocnić ich obecność w 
miejskiej społeczności i jej wzajem-
nych zależnościach.  

Najbardziej znane realizacje Joanny 
Rajkowskiej Pozdrowienia z Alei 
Jerozolimskich (2002 – do dziś)
i Dotleniacz (2007) przybrały formę 
rzeźb społecznych zrealizowanych w 
przestrzeni miejskiej Warszawy.
W obu przypadkach „zaszczepione”
tkance miejskiej obiekty (w przypad-
ku pierwzego projektu była to obca 
dla polskiego krajobrazu palma, w 
drugim staw, nad którym unosiła się 
mgła zawierająca ozon), stały się 
pretekstem do budowania nowych 
rytuałów społecznych, próbą 
pominięcia języka w komunikacji 
międzyludzkiej i skierowania uwagi 
na ciało oraz jego miejsce w 
przestrzeni miejskiej.

Ciało i jego pragnienia miały być 
generatorem nowego sposobu 
dośiwadczania i pamiętania, swego 
rodzaju nowym początkiem, według 
słów a�ystki „momentem zerowania 
historii”. A�ystka stale zajmuje się 
problematyką napięć ideologicz-
nych, agresji wobec obcych, trudno-
ści z asymilacją. Projekty Rajkowskiej 
opierają się najczęściej na pracy nad 
specyficznym miejscem, obciążo-
nym historycznie lub ideologicznie, 
naznaczonym brakiem tożsamości, 
traumą lub wyparciem. Jej praktyka 
polega na próbie zawierzenia 
intuicyjnej, cielesnej nieomalże 
odpowiedzi na tego rodzaju miejsca

Sensem sztuki zaangażowanej było 
to, że nie stoi ona obok życia, lecz 
jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, 
a kreatywność a�ystycznego 
działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.
Widz w kontakcie ze sztuką ma 
widzieć związki z rzeczywistością, a 
sztuka ma być odsakralizowana. 
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„Asystujemy nowemu zjawisku, zmianie funkcji 
sztuki i artysty w społeczeństwie. Nie chodzi 
już więcej o sztukę dla sztuki […], ale o 
sztukę, która służy”  

  – Jeanine Warnod,1969

Sensem sztuki zaangażowanej było to, że nie stoi
ona obok życia, lecz jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, a kreatywność artystycz-

nego działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.

„[…] Skandal nigdy nie jest zamierzeniem artysty."

„[…] W gruncie rzeczy każda próba przemiany świata 
zawiera element hipokryzji, bo my przecież należymy do 
tej przeszłości, którą chcemy zmieniać, bo w każdym z 
nas tkwi sprzeczność,a nawet toczy się walka z tym,
 w czym zostaliśmy wychowani, i przeciwko czemu
działamy… Taka pozytywna hipokryzja jest obecna

w każdym ruchu społecznym.“

ur. 1971, Gdańsk
Julita Wójcik 

Krzysztof Wodiczko
ur. 1943, Warszawa

Joanna Rajkowska
ur. 1968, Bydgoszcz
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Ilona Zin, sem.V, pracownia Komunikacji Wizualnej, prow. dr Anna Wrzesień, ASP Łódź, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz, 2017/2018

Wybrane działania/instalacje polskich 
twórców, zaliczające się do nurtu sztuki 
zaangażowanej/krytycznej:

Rodzaj działań a�ystycznych, 
które intencjonalnie nios

polityczne czy ideologiczne 
przesłanie, a obecnie jest

jednym z mediów renegocjowania 
zmian w rzeczywistości 
społeczno-politycznej. 

Pod wpływem ruchów społecz-
nych przestała być transparentna 
i uniwersalna, a zyskała w sposób 

symboliczny klasę, rasę, płeć
 czy orientację seksualną.
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sensem sztuki zaangażowanej było to, że nie stoi ona 
obok życia, lecz jest z nim organiczniepowiązana

 i immanentnie w nim tkwi, a kreatywność artystycznego 
działania powinna brać się wprost z życia

 i ze społeczeństwa.

Szczególna dyskusja na temat 
politycznego zaangażowania 
sztuki wybuchła po publikacji 
na łamach „Krytyki Politycz-
nej” a�ykułu A�ura Żmijew-
skiego „Stosowane Sztuki 
Społeczne” poruszającego 
kwestię odpowiedzialności 
a�ysty za społeczne skutki 
swoich działań czy wręcz 
świadomego kreowania 
politycznego wymiaru prac 
a�ystów. 

Działając w przestrzeniach 
ogólnodostępnych rezygnowano z 
ambicji przekazywania pogłębio-
nych treści na rzecz czystej relacji
i prezentowania pewnych układów, 
sytuacji, wydarzeń życiowych czy 
też aktywizowania potocznych 
działań, pozbawionych logicznej 
konstrukcji, dowolnie zestawianych. 
Sztuka ta buntowała się także 
przeciwko kulturze masowej.

Wykorzystuje proste, codzienne zajęcia domowe, zazwyczaj 
przypisywane kobietom, zamienione na działania a�ystyczne. Z jednej 

strony podkreśla niewątpliwy urok tych czynności, można jednak dostrzec 
problem stereotypów związanych z tak zwanymi rolami kobiecymi. 

 Jest autorką projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz 
efemerycznych akcji i sytuacji realizowanych w przestrzeni miejskiej. 

Większość projektów Rajkowskiej powstaje, żyje i starzeje się w 
przestrzeni publicznej, dlatego ich materia to nie tylko materia wszelkich 

bytów, organicznych i nieorganicznych, wchodzących w ich skład, ale 
również ich skomplikowane relacje.

Głośne echo medialne wywołała jej 
akcja Obieranie ziemniaków
w 2001 roku wykonana w warszaw-
skiej Zachęcie. Podczas jej trwania 
ubrana w fa�uszek a�ystka obierała 
ziemniaki, rozmawiając z widzami 
i udzielając wywiadów. Jej działanie 
legitymizowała i sakralizowała 
instytucja, w której miało ono 
miejsce. Swą akcją Wójcik zwracała 
uwagę na sytuację wielu kobiet w 
Polsce - rolę kur domowych, do 
jakiej są sprowadzane.

W 2003 roku a�ystka zamiatała 
teren byłej fabryki w Łodzi, zwraca-
jąc uwagę na los włókniarek po 
zamknięciu ich miejsc pracy 
(Pozamiatać po włókniarkach).
W cieszącej się złą sławą dzielnicy 
Gdańska - Oruni na pewien czas 
sprowadziła trzy kozy z zoo w Oliwie. 
Wyjadając chwasty, strzygąc trawę i 
stanowiąc atrakcję dla dzieci miały 
one za zadanie przywrócić porządek 
w tym zapomnianym przez lokalnych 
włodarzy zakątku.

Z wykształcenia projektant.
Wykształcenie i doświadczenie

zawodowe Wodiczki podkreśla Łukasz 
Ronduda w odczytaniu prac a�ysty

z lat 70. Jak zauważa, na przełomie lat 
60. i 70.: "z jednej strony Wodiczko 

wykorzystywał projektowanie do posze-
rzania możliwości sztuki, z drugiej zaś 

pole sztuki traktował jako teren labora-
torium przemysłowego, 

w którym podważane jest myślenie 
czysto funkcjonalne". Pojazd dla bezdomnych:

zbudowany z aluminium, blachy, 
stalowej siatki i pleksi pojazd, 
przeznaczony do masowej produkcji 
miał stanowić schronienie oraz 
poprawiać warunki życia osób 
bezdomnych. W latach 1987- 88 
ulice Nowego Jorku zamieszkiwało, 
według oficjalnych statystyk około 
70.000 bezdomnych. Większość 
schronisk i domów socjalnych 
narzucała rezydentom więzienny 
rygor, w którym dochodziło do 
przemocy i nadużyć, dlatego cz ść 
bezdomnych, mimo surowych 
warunków, wybierała życie na ulicy. 

Pełniący funkcję schronienia, 
pozwalający na pewną autonomię 
życia, komunikacji, będący jedno-
cześnie narzędziem pracy (kolekcjo-
nowanie butelek i puszek) miał być 
świadectwem istnienia bezdomnych, 
ich egzystencji na marginesie 
społeczności. Był więc zarówno 
obiektem, jak również pomagał 
bezdomnym być zauważonymi, 
uprawomocnić ich obecność w 
miejskiej społeczności i jej wzajem-
nych zależnościach.  

Ciało i jego pragnienia miały być 
generatorem nowego sposobu 
doświadczania i pamiętania, swego 
rodzaju nowym początkiem, według 
słów a�ystki "momentem zerowania 
historii". A�ystka stale zajmuje się 
problematyką napięć ideologicz-
nych, agresji wobec obcych, 
trudności z asymilacją. Projekty 
Rajkowskiej opierają się najcz ściej 
na pracy nad specyficznym 
miejscem, obciążonym historycznie 
lub ideologicznie, naznaczonym 
brakiem tożsamości, traumą lub 
wyparciem. Jej praktyka polega na 
próbie zawierzenia intuicyjnej, 
cielesnej nieomalże odpowiedzi na 
tego rodzaju miejsca. 

Najbardziej znane realizacje Joanny 
Rajkowskiej Pozdrowienia z Alei 
Jerozolimskich (2002 – do dziś)
i Dotleniacz (2007) przybrały formę 
rzeźb społecznych zrealizowanych
w przestrzeni miejskiej Warszawy.
W obu przypadkach „zaszczepione” 
w tkance miejskiej obiekty 
(w przypadku pierwszego projektu 
była to obca dla polskiego krajobra-
zu palma, w drugim staw, nad 
którym unosiła się mgła zawierająca 
ozon), stały się pretekstem do 
budowania nowych rytuałów 
społecznych, próbą pominięcia 
języka w komunikacji międzyludzkiej 
i skierowania uwagi na ciało oraz 
jego miejsce w przestrzeni miejskiej. 

Sensem sztuki zaangażowanej było 
to, że nie stoi ona obok życia, lecz 
jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, 
a kreatywność a�ystycznego 
działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.
Widz w kontakcie ze sztuką ma 
widzieć związki z rzeczywistością, a 
sztuka ma być odsakralizowana. 
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„Asystujemy nowemu zjawisku, zmianie funkcji 
sztuki i artysty w społeczeństwie. Nie chodzi 
już więcej o sztukę dla sztuki […], ale o 
sztukę, która służy”  

  – Jeanine Warnod,1969

„[…] Skandal nigdy nie jest zamierzeniem artysty."

Koncentruję się na tym, co się dzieje między 
jednostkami a miejscem [...] bo wszelka lokalna polityka 

zaczyna się od tego jak się wobec siebie ustawiamy,
 wyznaczamy dla siebie nawzajem terytorium i jak rytu-

alizujemy wzajemne zachowania. Mój domowy przepis 
polega na zaproponowaniu pewnej wizji, która zagarnia
 i rewolucjonizuje ludzkie zachowania bo poddaje ludzi 

wspólnym, mocnym przeżyciom
 – To kasuje wszelkie dotychczasowe hierarchie i produ-

kuje konieczność komunikacji, uwspólnotowienia tych 
przeżyć. kasuje nie tylko hierarchie, ale również rytual-
ne formuły zachowań i powoduje, że bycie ze sobą staje 

się inne, że język relacji trzeba tworzyć na nowo 
– To się właśnie wydarzyło przy „Dotleniaczu”.

ur. 1971, Gdańsk

Julita Wójcik 

Krzysztof Wodiczko
ur. 1943, Warszawa

Joanna Rajkowska
ur. 1968, Bydgoszcz

„[…] W gruncie rzeczy każda próba przemiany świata 
zawiera element hipokryzji, bo my przecież należymy do 
tej przeszłości, którą chcemy zmieniać, bo w każdym z 
nas tkwi sprzeczność, a nawet toczy się walka z tym,

 w czym zostaliśmy wychowani i przeciwko czemu
 działamy… Taka pozytywna hipokryzja jest obecna

w każdym ruchu społecznym.“

”Pojazd dla bezdomnych”, Nowy Jork, 1988-89

„D
otleniacz”, W

arszaw
a, 2007
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Ilona Zin, sem.V, pracownia Komunikacji Wizualnej, prow. dr Anna Wrzesień, ASP Łódź, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz, 2017/2018

Wybrane działania/instalacje polskich 
twórców, zaliczające się do nurtu sztuki 
zaangażowanej/krytycznej:

Rodzaj działań a�ystycznych, 
które intencjonalnie nios

polityczne czy ideologiczne 
przesłanie, a obecnie jest

jednym z mediów renegocjowania 
zmian w rzeczywistości 
społeczno-politycznej. 

Pod wpływem ruchów społecz-
nych przestała być transparentna 
i uniwersalna, a zyskała w sposób 

symboliczny klasę, rasę, płeć
 czy orientację seksualną.

w słusznej sprawie

SZTUKA

w słusznej sprawie

SZTUKA

Ewa Partum, Legalność przestrzeni, fot. dzięki uprzejmości Bereniki Partum

Artur Żmĳewski, Stosowane sztuki społeczne, 2006
wyd. Krytyki Politycznej

stosowane 

sztuki 

społeczne

a rt u r  

ż m i j e w s k i

/ fot. joanna rajkowska
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sensem sztuki zaangażowanej było to, że nie stoi ona 
obok życia, lecz jest z nim organiczniepowiązana

 i immanentnie w nim tkwi, a kreatywność artystycznego 
działania powinna brać się wprost z życia

 i ze społeczeństwa.

Szczególna dyskusja na temat 
politycznego zaangażowania 
sztuki wybuchła po publikacji 
na łamach „Krytyki Politycz-
nej” a�ykułu A�ura Żmijew-
skiego „Stosowane Sztuki 
Społeczne” poruszającego 
kwestię odpowiedzialności 
a�ysty za społeczne skutki 
swoich działań czy wręcz 
świadomego kreowania 
politycznego wymiaru prac 
a�ystów. 

Działając w przestrzeniach 
ogólnodostępnych rezygnowano z 
ambicji przekazywania pogłębio-
nych treści na rzecz czystej relacji
i prezentowania pewnych układów, 
sytuacji, wydarzeń życiowych czy 
też aktywizowania potocznych 
działań, pozbawionych logicznej 
konstrukcji, dowolnie zestawianych. 
Sztuka ta buntowała się także 
przeciwko kulturze masowej.

Wykorzystuje proste, codzienne zajęcia domowe, zazwyczaj 
przypisywane kobietom, zamienione na działania a�ystyczne. Z jednej 

strony podkreśla niewątpliwy urok tych czynności, można jednak dostrzec 
problem stereotypów związanych z tak zwanymi rolami kobiecymi. 

 Jest autorką projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz 
efemerycznych akcji i sytuacji realizowanych w przestrzeni miejskiej. 

Większość projektów Rajkowskiej powstaje, żyje i starzeje się w 
przestrzeni publicznej, dlatego ich materia to nie tylko materia wszelkich 

bytów, organicznych i nieorganicznych, wchodzących w ich skład, ale 
również ich skomplikowane relacje.

Głośne echo medialne wywołała jej 
akcja Obieranie ziemniaków
w 2001 roku wykonana w warszaw-
skiej Zachęcie. Podczas jej trwania 
ubrana w fa�uszek a�ystka obierała 
ziemniaki, rozmawiając z widzami 
i udzielając wywiadów. Jej działanie 
legitymizowała i sakralizowała 
instytucja, w której miało ono 
miejsce. Swą akcją Wójcik zwracała 
uwagę na sytuację wielu kobiet w 
Polsce - rolę kur domowych, do 
jakiej są sprowadzane.

W 2003 roku a�ystka zamiatała 
teren byłej fabryki w Łodzi, zwraca-
jąc uwagę na los włókniarek po 
zamknięciu ich miejsc pracy 
(Pozamiatać po włókniarkach).
W cieszącej się złą sławą dzielnicy 
Gdańska - Oruni na pewien czas 
sprowadziła trzy kozy z zoo w Oliwie. 
Wyjadając chwasty, strzygąc trawę i 
stanowiąc atrakcję dla dzieci miały 
one za zadanie przywrócić porządek 
w tym zapomnianym przez lokalnych 
włodarzy zakątku.

Z wykształcenia projektant.
Wykształcenie i doświadczenie

zawodowe Wodiczki podkreśla Łukasz 
Ronduda w odczytaniu prac a�ysty

z lat 70. Jak zauważa, na przełomie lat 
60. i 70.: "z jednej strony Wodiczko 

wykorzystywał projektowanie do posze-
rzania możliwości sztuki, z drugiej zaś 

pole sztuki traktował jako teren labora-
torium przemysłowego, 

w którym podważane jest myślenie 
czysto funkcjonalne". Pojazd dla bezdomnych:

zbudowany z aluminium, blachy, 
stalowej siatki i pleksi pojazd, 
przeznaczony do masowej produkcji 
miał stanowić schronienie oraz 
poprawiać warunki życia osób 
bezdomnych. W latach 1987- 88 
ulice Nowego Jorku zamieszkiwało, 
według oficjalnych statystyk około 
70.000 bezdomnych. Większość 
schronisk i domów socjalnych 
narzucała rezydentom więzienny 
rygor, w którym dochodziło do 
przemocy i nadużyć, dlatego cz ść 
bezdomnych, mimo surowych 
warunków, wybierała życie na ulicy. 

Pełniący funkcję schronienia, 
pozwalający na pewną autonomię 
życia, komunikacji, będący jedno-
cześnie narzędziem pracy (kolekcjo-
nowanie butelek i puszek) miał być 
świadectwem istnienia bezdomnych, 
ich egzystencji na marginesie 
społeczności. Był więc zarówno 
obiektem, jak również pomagał 
bezdomnym być zauważonymi, 
uprawomocnić ich obecność w 
miejskiej społeczności i jej wzajem-
nych zależnościach.  

Ciało i jego pragnienia miały być 
generatorem nowego sposobu 
doświadczania i pamiętania, swego 
rodzaju nowym początkiem, według 
słów a�ystki "momentem zerowania 
historii". A�ystka stale zajmuje się 
problematyką napięć ideologicz-
nych, agresji wobec obcych, 
trudności z asymilacją. Projekty 
Rajkowskiej opierają się najcz ściej 
na pracy nad specyficznym 
miejscem, obciążonym historycznie 
lub ideologicznie, naznaczonym 
brakiem tożsamości, traumą lub 
wyparciem. Jej praktyka polega na 
próbie zawierzenia intuicyjnej, 
cielesnej nieomalże odpowiedzi na 
tego rodzaju miejsca. 

Najbardziej znane realizacje Joanny 
Rajkowskiej Pozdrowienia z Alei 
Jerozolimskich (2002 – do dziś)
i Dotleniacz (2007) przybrały formę 
rzeźb społecznych zrealizowanych
w przestrzeni miejskiej Warszawy.
W obu przypadkach „zaszczepione” 
w tkance miejskiej obiekty 
(w przypadku pierwszego projektu 
była to obca dla polskiego krajobra-
zu palma, w drugim staw, nad 
którym unosiła się mgła zawierająca 
ozon), stały się pretekstem do 
budowania nowych rytuałów 
społecznych, próbą pominięcia 
języka w komunikacji międzyludzkiej 
i skierowania uwagi na ciało oraz 
jego miejsce w przestrzeni miejskiej. 

Sensem sztuki zaangażowanej było 
to, że nie stoi ona obok życia, lecz 
jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, 
a kreatywność a�ystycznego 
działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.
Widz w kontakcie ze sztuką ma 
widzieć związki z rzeczywistością, a 
sztuka ma być odsakralizowana. 
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„Asystujemy nowemu zjawisku, zmianie funkcji 
sztuki i artysty w społeczeństwie. Nie chodzi 
już więcej o sztukę dla sztuki […], ale o 
sztukę, która służy”  

  – Jeanine Warnod,1969

„[…] Skandal nigdy nie jest zamierzeniem artysty."

Koncentruję się na tym, co się dzieje między 
jednostkami a miejscem [...] bo wszelka lokalna polityka 

zaczyna się od tego jak się wobec siebie ustawiamy,
 wyznaczamy dla siebie nawzajem terytorium i jak rytu-

alizujemy wzajemne zachowania. Mój domowy przepis 
polega na zaproponowaniu pewnej wizji, która zagarnia
 i rewolucjonizuje ludzkie zachowania bo poddaje ludzi 

wspólnym, mocnym przeżyciom
 – To kasuje wszelkie dotychczasowe hierarchie i produ-

kuje konieczność komunikacji, uwspólnotowienia tych 
przeżyć. kasuje nie tylko hierarchie, ale również rytual-
ne formuły zachowań i powoduje, że bycie ze sobą staje 

się inne, że język relacji trzeba tworzyć na nowo 
– To się właśnie wydarzyło przy „Dotleniaczu”.

ur. 1971, Gdańsk

Julita Wójcik 

Krzysztof Wodiczko
ur. 1943, Warszawa

Joanna Rajkowska
ur. 1968, Bydgoszcz

„[…] W gruncie rzeczy każda próba przemiany świata 
zawiera element hipokryzji, bo my przecież należymy do 
tej przeszłości, którą chcemy zmieniać, bo w każdym z 
nas tkwi sprzeczność, a nawet toczy się walka z tym,

 w czym zostaliśmy wychowani i przeciwko czemu
 działamy… Taka pozytywna hipokryzja jest obecna

w każdym ruchu społecznym.“

„Asystujemy nowemu zjawisku, zmianie funkcji 
sztuki i artysty w społeczeństwie. Nie chodzi już 
więcej o sztukę dla sztuki […], ale o sztukę, 
która służy”  
     – Jeanine Warnod,1969

Sensem sztuki zaangażowanej było to, że nie stoi
ona obok życia, lecz jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, a kreatywność artystycz-

nego działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.

„[…] Skandal nigdy nie jest zamierzeniem artysty."

„[…] W gruncie rzeczy każda próba przemiany świata 
zawiera element hipokryzji, bo my przecież należymy do 
tej przeszłości, którą chcemy zmieniać, bo w każdym

 z nas tkwi sprzeczność,a nawet toczy się walka z tym,
 w czym zostaliśmy wychowani, i przeciwko czemu
działamy… Taka pozytywna hipokryzja jest obecna

w każdym ruchu społecznym.“

ur. 1971, Gdańsk
Julita Wójcik 

Krzysztof Wodiczko
ur. 1943, Warszawa

Joanna Rajkowska
ur. 1968, Bydgoszcz

”Pojazd dla bezdomnych”, Nowy Jork, 1988-89
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Poniżej prezentowane są wybrane
 działania/instalacje polskich twórców, 

zaliczające się do nurtu sztuki zaangażo-
wanej/krytycznej:

Rodzaj działań a�ystycznych, 
które intencjonalnie nios

polityczne czy ideologiczne 
przesłanie, a obecnie jest

jednym z mediów renegocjowania 
zmian w rzeczywistości 
społeczno-politycznej. 

Pod wpływem ruchów społecz-
nych przestała być transparentna 
i uniwersalna, a zyskała w sposób 

symboliczny klasę, rasę, płeć
 czy orientację seksualną.

w słusznej sprawie

SZTUKA

w słusznej sprawie

SZTUKA

Ewa Partum, Legalność przestrzeni, fot. dzięki uprzejmości Bereniki Partum

Artur Żmĳewski, Stosowane sztuki społeczne, 2006
wyd. Krytyki Politycznej
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Szczególna dyskusja na temat 
politycznego zaangażowania 
sztuki wybuchła po publikacji 
na łamach „Krytyki Politycz-
nej” a�ykułu A�ura Żmijew-
skiego „Stosowane Sztuki 
Społeczne” poruszającego 
kwestię odpowiedzialności 
a�ysty za społeczne skutki 
swoich działań czy wręcz 
świadomego kreowania 
politycznego wymiaru prac 
a�ystów. 

Działając w przestrzeniach 
ogólnodostępnych rezygnowano z 
ambicji przekazywania pogłębionych 
treści na rzecz czystej relacji
i prezentowania pewnych układów, 
sytuacji, wydarzeń życiowych czy też 
aktywizowania potocznych działań, 
pozbawionych logicznej konstrukcji, 
dowolnie zestawianych. Sztuka ta 
buntowała się także przeciwko 
kulturze masowej.

Wykorzystuje proste, codzienne zajęcia domowe, zazwyczaj 
przypisywane kobietom, zamienione na działania a�ystyczne. Z jednej 

strony podkreśla niewątpliwy urok tych czynności, można jednak dostrzec 
problem stereotypów związanych z tak zwanymi rolami kobiecymi. 

Głośne echo medialne wywołała jej 
akcja Obieranie ziemniaków
w 2001 roku wykonana w warszaw-
skiej Zachęcie. Podczas jej trwania 
ubrana w fa�uszek a�ystka obierała 
ziemniaki, rozmawiając z widzami 
i udzielając wywiadów. Jej działanie 
legitymizowała i sakralizowała 
instytucja, w której miało ono 
miejsce. Swą akcją Wójcik zwracała 
uwagę na sytuację wielu kobiet w 
Polsce - rolę kur domowych, do 
jakiej są sprowadzane.

W 2003 roku a�ystka zamiatała 
teren byłej fabryki w Łodzi, zwraca-
jąc uwagę na los włókniarek po 
zamknięciu ich miejsc pracy 
(Pozamiatać po włókniarkach).
W cieszącej się złą sławą dzielnicy 
Gdańska – Oruni na pewien czas 
sprowadziła trzy kozy z zoo w Oliwie. 
Wyjadając chwasty, strzygąc trawę i 
stanowiąc atrakcję dla dzieci miały 
one za zadanie przywrócić porządek 
w tym zapomnianym przez lokalnych 
włodarzy zakątku.

Z wykształcenia projektant.
Wykształcenie i doświadczenie

zawodowe Wodiczki podkreśla Łukasz 
Ronduda w odczytaniu prac a�ysty

z lat 70. Jak zauważa, na przełomie lat 
60. i 70.: "z jednej strony Wodiczko 

wykorzystywał projektowanie do posze-
rzania możliwości sztuki, z drugiej zaś 

pole sztuki traktował jako teren labora-
torium przemysłowego, 

w którym podważane jest myślenie 
czysto funkcjonalne". 

Jest autorką projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz efeme-
rycznych akcji i sytuacji realizowanych w przestrzeni miejskiej.

Większość jej projektów powstaje, żyje i starzeje się w przestrzeni publicznej, 
dlatego ich materia to nie tylko materia wszelkich bytów organicznych i 

nieorganicznych, ale również ich skomplikowane relacje

Pojazd dla bezdomnych:
zbudowany z aluminium, blachy, 
stalowej siatki i pleksi pojazd, 
przeznaczony do masowej produkcji 
miał stanowić schronienie oraz 
poprawiać warunki życia osób 
bezdomnych. W latach 1987- 88 
ulice Nowego Jorku zamieszkiwało, 
według oficjalnych statystyk około 
70.000 bezdomnych. Większość 
schronisk i domów socjalnych 
narzucała rezydentom więzienny 
rygor, w którym dochodziło do 
przemocy i nadużyć, dlatego część 
bezdomnych, mimo surowych 
warunków, wybierała życie na ulicy. 

Pełniący funkcję schronienia, 
pozwalający na pewną autonomię 
życia, komunikacji, będący jedno-
cześnie narzędziem pracy (kolekcjo-
nowanie butelek i puszek) miał być 
świadectwem istnienia bezdomnych, 
ich egzystencji na marginesie 
społeczności. Był więc zarówno 
obiektem, jak również pomagał 
bezdomnym być zauważonymi, 
uprawomocnić ich obecność w 
miejskiej społeczności i jej wzajem-
nych zależnościach.  

Najbardziej znane realizacje Joanny 
Rajkowskiej Pozdrowienia z Alei 
Jerozolimskich (2002 – do dziś)
i Dotleniacz (2007) przybrały formę 
rzeźb społecznych zrealizowanych w 
przestrzeni miejskiej Warszawy.
W obu przypadkach „zaszczepione”
tkance miejskiej obiekty (w przypad-
ku pierwzego projektu była to obca 
dla polskiego krajobrazu palma, w 
drugim staw, nad którym unosiła się 
mgła zawierająca ozon), stały się 
pretekstem do budowania nowych 
rytuałów społecznych, próbą 
pominięcia języka w komunikacji 
międzyludzkiej i skierowania uwagi 
na ciało oraz jego miejsce w 
przestrzeni miejskiej.

Ciało i jego pragnienia miały być 
generatorem nowego sposobu 
dośiwadczania i pamiętania, swego 
rodzaju nowym początkiem, według 
słów a�ystki „momentem zerowania 
historii”. A�ystka stale zajmuje się 
problematyką napięć ideologicz-
nych, agresji wobec obcych, trudno-
ści z asymilacją. Projekty Rajkowskiej 
opierają się najczęściej na pracy nad 
specyficznym miejscem, obciążo-
nym historycznie lub ideologicznie, 
naznaczonym brakiem tożsamości, 
traumą lub wyparciem. Jej praktyka 
polega na próbie zawierzenia 
intuicyjnej, cielesnej nieomalże 
odpowiedzi na tego rodzaju miejsca

Sensem sztuki zaangażowanej było 
to, że nie stoi ona obok życia, lecz 
jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, 
a kreatywność a�ystycznego 
działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.
Widz w kontakcie ze sztuką ma 
widzieć związki z rzeczywistością, a 
sztuka ma być odsakralizowana. 
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„Asystujemy nowemu zjawisku, zmianie funkcji 
sztuki i artysty w społeczeństwie. Nie chodzi 
już więcej o sztukę dla sztuki […], ale o 
sztukę, która służy”  

  – Jeanine Warnod,1969

Sensem sztuki zaangażowanej było to, że nie stoi
ona obok życia, lecz jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, a kreatywność artystycz-

nego działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.

„[…] Skandal nigdy nie jest zamierzeniem artysty."

„[…] W gruncie rzeczy każda próba przemiany świata 
zawiera element hipokryzji, bo my przecież należymy do 
tej przeszłości, którą chcemy zmieniać, bo w każdym z 
nas tkwi sprzeczność,a nawet toczy się walka z tym,
 w czym zostaliśmy wychowani, i przeciwko czemu
działamy… Taka pozytywna hipokryzja jest obecna

w każdym ruchu społecznym.“

ur. 1971, Gdańsk
Julita Wójcik 

Krzysztof Wodiczko
ur. 1943, Warszawa

Joanna Rajkowska
ur. 1968, Bydgoszcz

”Pojazd dla bezdomnych”, Nowy Jork, 1988-89

„D
otleniacz”, W

arszaw
a, 2007
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Ilona Zin, sem.V, pracownia Komunikacji Wizualnej, prow. dr Anna Wrzesień, ASP Łódź, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz, 2017/2018

Wybrane działania/instalacje polskich 
twórców, zaliczające się do nurtu sztuki 
zaangażowanej/krytycznej:

Rodzaj działań a�ystycznych, 
które intencjonalnie nios

polityczne czy ideologiczne 
przesłanie, a obecnie jest

jednym z mediów renegocjowania 
zmian w rzeczywistości 
społeczno-politycznej. 

Pod wpływem ruchów społecz-
nych przestała być transparentna 
i uniwersalna, a zyskała w sposób 

symboliczny klasę, rasę, płeć
 czy orientację seksualną.

w słusznej sprawie

SZTUKA

w słusznej sprawie

SZTUKA

Ewa Partum, Legalność przestrzeni, fot. dzięki uprzejmości Bereniki Partum

Artur Żmĳewski, Stosowane sztuki społeczne, 2006
wyd. Krytyki Politycznej

stosowane 

sztuki 

społeczne

a rt u r  

ż m i j e w s k i

/ fot. joanna rajkowska
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sensem sztuki zaangażowanej było to, że nie stoi ona 
obok życia, lecz jest z nim organiczniepowiązana

 i immanentnie w nim tkwi, a kreatywność artystycznego 
działania powinna brać się wprost z życia

 i ze społeczeństwa.

Szczególna dyskusja na temat 
politycznego zaangażowania 
sztuki wybuchła po publikacji 
na łamach „Krytyki Politycz-
nej” a�ykułu A�ura Żmijew-
skiego „Stosowane Sztuki 
Społeczne” poruszającego 
kwestię odpowiedzialności 
a�ysty za społeczne skutki 
swoich działań czy wręcz 
świadomego kreowania 
politycznego wymiaru prac 
a�ystów. 

Działając w przestrzeniach 
ogólnodostępnych rezygnowano z 
ambicji przekazywania pogłębio-
nych treści na rzecz czystej relacji
i prezentowania pewnych układów, 
sytuacji, wydarzeń życiowych czy 
też aktywizowania potocznych 
działań, pozbawionych logicznej 
konstrukcji, dowolnie zestawianych. 
Sztuka ta buntowała się także 
przeciwko kulturze masowej.

Wykorzystuje proste, codzienne zajęcia domowe, zazwyczaj 
przypisywane kobietom, zamienione na działania a�ystyczne. Z jednej 

strony podkreśla niewątpliwy urok tych czynności, można jednak dostrzec 
problem stereotypów związanych z tak zwanymi rolami kobiecymi. 

 Jest autorką projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz 
efemerycznych akcji i sytuacji realizowanych w przestrzeni miejskiej. 

Większość projektów Rajkowskiej powstaje, żyje i starzeje się w 
przestrzeni publicznej, dlatego ich materia to nie tylko materia wszelkich 

bytów, organicznych i nieorganicznych, wchodzących w ich skład, ale 
również ich skomplikowane relacje.

Głośne echo medialne wywołała jej 
akcja Obieranie ziemniaków
w 2001 roku wykonana w warszaw-
skiej Zachęcie. Podczas jej trwania 
ubrana w fa�uszek a�ystka obierała 
ziemniaki, rozmawiając z widzami 
i udzielając wywiadów. Jej działanie 
legitymizowała i sakralizowała 
instytucja, w której miało ono 
miejsce. Swą akcją Wójcik zwracała 
uwagę na sytuację wielu kobiet w 
Polsce - rolę kur domowych, do 
jakiej są sprowadzane.

W 2003 roku a�ystka zamiatała 
teren byłej fabryki w Łodzi, zwraca-
jąc uwagę na los włókniarek po 
zamknięciu ich miejsc pracy 
(Pozamiatać po włókniarkach).
W cieszącej się złą sławą dzielnicy 
Gdańska - Oruni na pewien czas 
sprowadziła trzy kozy z zoo w Oliwie. 
Wyjadając chwasty, strzygąc trawę i 
stanowiąc atrakcję dla dzieci miały 
one za zadanie przywrócić porządek 
w tym zapomnianym przez lokalnych 
włodarzy zakątku.

Z wykształcenia projektant.
Wykształcenie i doświadczenie

zawodowe Wodiczki podkreśla Łukasz 
Ronduda w odczytaniu prac a�ysty

z lat 70. Jak zauważa, na przełomie lat 
60. i 70.: "z jednej strony Wodiczko 

wykorzystywał projektowanie do posze-
rzania możliwości sztuki, z drugiej zaś 

pole sztuki traktował jako teren labora-
torium przemysłowego, 

w którym podważane jest myślenie 
czysto funkcjonalne". Pojazd dla bezdomnych:

zbudowany z aluminium, blachy, 
stalowej siatki i pleksi pojazd, 
przeznaczony do masowej produkcji 
miał stanowić schronienie oraz 
poprawiać warunki życia osób 
bezdomnych. W latach 1987- 88 
ulice Nowego Jorku zamieszkiwało, 
według oficjalnych statystyk około 
70.000 bezdomnych. Większość 
schronisk i domów socjalnych 
narzucała rezydentom więzienny 
rygor, w którym dochodziło do 
przemocy i nadużyć, dlatego cz ść 
bezdomnych, mimo surowych 
warunków, wybierała życie na ulicy. 

Pełniący funkcję schronienia, 
pozwalający na pewną autonomię 
życia, komunikacji, będący jedno-
cześnie narzędziem pracy (kolekcjo-
nowanie butelek i puszek) miał być 
świadectwem istnienia bezdomnych, 
ich egzystencji na marginesie 
społeczności. Był więc zarówno 
obiektem, jak również pomagał 
bezdomnym być zauważonymi, 
uprawomocnić ich obecność w 
miejskiej społeczności i jej wzajem-
nych zależnościach.  

Ciało i jego pragnienia miały być 
generatorem nowego sposobu 
doświadczania i pamiętania, swego 
rodzaju nowym początkiem, według 
słów a�ystki "momentem zerowania 
historii". A�ystka stale zajmuje się 
problematyką napięć ideologicz-
nych, agresji wobec obcych, 
trudności z asymilacją. Projekty 
Rajkowskiej opierają się najcz ściej 
na pracy nad specyficznym 
miejscem, obciążonym historycznie 
lub ideologicznie, naznaczonym 
brakiem tożsamości, traumą lub 
wyparciem. Jej praktyka polega na 
próbie zawierzenia intuicyjnej, 
cielesnej nieomalże odpowiedzi na 
tego rodzaju miejsca. 

Najbardziej znane realizacje Joanny 
Rajkowskiej Pozdrowienia z Alei 
Jerozolimskich (2002 – do dziś)
i Dotleniacz (2007) przybrały formę 
rzeźb społecznych zrealizowanych
w przestrzeni miejskiej Warszawy.
W obu przypadkach „zaszczepione” 
w tkance miejskiej obiekty 
(w przypadku pierwszego projektu 
była to obca dla polskiego krajobra-
zu palma, w drugim staw, nad 
którym unosiła się mgła zawierająca 
ozon), stały się pretekstem do 
budowania nowych rytuałów 
społecznych, próbą pominięcia 
języka w komunikacji międzyludzkiej 
i skierowania uwagi na ciało oraz 
jego miejsce w przestrzeni miejskiej. 

Sensem sztuki zaangażowanej było 
to, że nie stoi ona obok życia, lecz 
jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, 
a kreatywność a�ystycznego 
działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.
Widz w kontakcie ze sztuką ma 
widzieć związki z rzeczywistością, a 
sztuka ma być odsakralizowana. 
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„Asystujemy nowemu zjawisku, zmianie funkcji 
sztuki i artysty w społeczeństwie. Nie chodzi 
już więcej o sztukę dla sztuki […], ale o 
sztukę, która służy”  

  – Jeanine Warnod,1969

„[…] Skandal nigdy nie jest zamierzeniem artysty."

Koncentruję się na tym, co się dzieje między 
jednostkami a miejscem [...] bo wszelka lokalna polityka 

zaczyna się od tego jak się wobec siebie ustawiamy,
 wyznaczamy dla siebie nawzajem terytorium i jak rytu-

alizujemy wzajemne zachowania. Mój domowy przepis 
polega na zaproponowaniu pewnej wizji, która zagarnia
 i rewolucjonizuje ludzkie zachowania bo poddaje ludzi 

wspólnym, mocnym przeżyciom
 – To kasuje wszelkie dotychczasowe hierarchie i produ-

kuje konieczność komunikacji, uwspólnotowienia tych 
przeżyć. kasuje nie tylko hierarchie, ale również rytual-
ne formuły zachowań i powoduje, że bycie ze sobą staje 

się inne, że język relacji trzeba tworzyć na nowo 
– To się właśnie wydarzyło przy „Dotleniaczu”.

ur. 1971, Gdańsk

Julita Wójcik 

Krzysztof Wodiczko
ur. 1943, Warszawa

Joanna Rajkowska
ur. 1968, Bydgoszcz

„[…] W gruncie rzeczy każda próba przemiany świata 
zawiera element hipokryzji, bo my przecież należymy do 
tej przeszłości, którą chcemy zmieniać, bo w każdym z 
nas tkwi sprzeczność, a nawet toczy się walka z tym,

 w czym zostaliśmy wychowani i przeciwko czemu
 działamy… Taka pozytywna hipokryzja jest obecna

w każdym ruchu społecznym.“

”Pojazd dla bezdomnych”, Nowy Jork, 1988-89

„D
otleniacz”, W

arszaw
a, 2007
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Ilona Zin, sem.V, pracownia Komunikacji Wizualnej, prow. dr Anna Wrzesień, ASP Łódź, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz, 2017/2018

Wybrane działania/instalacje polskich 
twórców, zaliczające się do nurtu sztuki 
zaangażowanej/krytycznej:

Rodzaj działań a�ystycznych, 
które intencjonalnie nios

polityczne czy ideologiczne 
przesłanie, a obecnie jest

jednym z mediów renegocjowania 
zmian w rzeczywistości 
społeczno-politycznej. 

Pod wpływem ruchów społecz-
nych przestała być transparentna 
i uniwersalna, a zyskała w sposób 

symboliczny klasę, rasę, płeć
 czy orientację seksualną.

w słusznej sprawie

SZTUKA

w słusznej sprawie

SZTUKA

Ewa Partum, Legalność przestrzeni, fot. dzięki uprzejmości Bereniki Partum

Artur Żmĳewski, Stosowane sztuki społeczne, 2006
wyd. Krytyki Politycznej
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sensem sztuki zaangażowanej było to, że nie stoi ona 
obok życia, lecz jest z nim organiczniepowiązana

 i immanentnie w nim tkwi, a kreatywność artystycznego 
działania powinna brać się wprost z życia

 i ze społeczeństwa.

Szczególna dyskusja na temat 
politycznego zaangażowania 
sztuki wybuchła po publikacji 
na łamach „Krytyki Politycz-
nej” a�ykułu A�ura Żmijew-
skiego „Stosowane Sztuki 
Społeczne” poruszającego 
kwestię odpowiedzialności 
a�ysty za społeczne skutki 
swoich działań czy wręcz 
świadomego kreowania 
politycznego wymiaru prac 
a�ystów. 

Działając w przestrzeniach 
ogólnodostępnych rezygnowano z 
ambicji przekazywania pogłębio-
nych treści na rzecz czystej relacji
i prezentowania pewnych układów, 
sytuacji, wydarzeń życiowych czy 
też aktywizowania potocznych 
działań, pozbawionych logicznej 
konstrukcji, dowolnie zestawianych. 
Sztuka ta buntowała się także 
przeciwko kulturze masowej.

Wykorzystuje proste, codzienne zajęcia domowe, zazwyczaj 
przypisywane kobietom, zamienione na działania a�ystyczne. Z jednej 

strony podkreśla niewątpliwy urok tych czynności, można jednak dostrzec 
problem stereotypów związanych z tak zwanymi rolami kobiecymi. 

 Jest autorką projektów publicznych, obiektów, filmów, instalacji oraz 
efemerycznych akcji i sytuacji realizowanych w przestrzeni miejskiej. 

Większość projektów Rajkowskiej powstaje, żyje i starzeje się w 
przestrzeni publicznej, dlatego ich materia to nie tylko materia wszelkich 

bytów, organicznych i nieorganicznych, wchodzących w ich skład, ale 
również ich skomplikowane relacje.

Głośne echo medialne wywołała jej 
akcja Obieranie ziemniaków
w 2001 roku wykonana w warszaw-
skiej Zachęcie. Podczas jej trwania 
ubrana w fa�uszek a�ystka obierała 
ziemniaki, rozmawiając z widzami 
i udzielając wywiadów. Jej działanie 
legitymizowała i sakralizowała 
instytucja, w której miało ono 
miejsce. Swą akcją Wójcik zwracała 
uwagę na sytuację wielu kobiet w 
Polsce - rolę kur domowych, do 
jakiej są sprowadzane.

W 2003 roku a�ystka zamiatała 
teren byłej fabryki w Łodzi, zwraca-
jąc uwagę na los włókniarek po 
zamknięciu ich miejsc pracy 
(Pozamiatać po włókniarkach).
W cieszącej się złą sławą dzielnicy 
Gdańska - Oruni na pewien czas 
sprowadziła trzy kozy z zoo w Oliwie. 
Wyjadając chwasty, strzygąc trawę i 
stanowiąc atrakcję dla dzieci miały 
one za zadanie przywrócić porządek 
w tym zapomnianym przez lokalnych 
włodarzy zakątku.

Z wykształcenia projektant.
Wykształcenie i doświadczenie

zawodowe Wodiczki podkreśla Łukasz 
Ronduda w odczytaniu prac a�ysty

z lat 70. Jak zauważa, na przełomie lat 
60. i 70.: "z jednej strony Wodiczko 

wykorzystywał projektowanie do posze-
rzania możliwości sztuki, z drugiej zaś 

pole sztuki traktował jako teren labora-
torium przemysłowego, 

w którym podważane jest myślenie 
czysto funkcjonalne". Pojazd dla bezdomnych:

zbudowany z aluminium, blachy, 
stalowej siatki i pleksi pojazd, 
przeznaczony do masowej produkcji 
miał stanowić schronienie oraz 
poprawiać warunki życia osób 
bezdomnych. W latach 1987- 88 
ulice Nowego Jorku zamieszkiwało, 
według oficjalnych statystyk około 
70.000 bezdomnych. Większość 
schronisk i domów socjalnych 
narzucała rezydentom więzienny 
rygor, w którym dochodziło do 
przemocy i nadużyć, dlatego cz ść 
bezdomnych, mimo surowych 
warunków, wybierała życie na ulicy. 

Pełniący funkcję schronienia, 
pozwalający na pewną autonomię 
życia, komunikacji, będący jedno-
cześnie narzędziem pracy (kolekcjo-
nowanie butelek i puszek) miał być 
świadectwem istnienia bezdomnych, 
ich egzystencji na marginesie 
społeczności. Był więc zarówno 
obiektem, jak również pomagał 
bezdomnym być zauważonymi, 
uprawomocnić ich obecność w 
miejskiej społeczności i jej wzajem-
nych zależnościach.  

Ciało i jego pragnienia miały być 
generatorem nowego sposobu 
doświadczania i pamiętania, swego 
rodzaju nowym początkiem, według 
słów a�ystki "momentem zerowania 
historii". A�ystka stale zajmuje się 
problematyką napięć ideologicz-
nych, agresji wobec obcych, 
trudności z asymilacją. Projekty 
Rajkowskiej opierają się najcz ściej 
na pracy nad specyficznym 
miejscem, obciążonym historycznie 
lub ideologicznie, naznaczonym 
brakiem tożsamości, traumą lub 
wyparciem. Jej praktyka polega na 
próbie zawierzenia intuicyjnej, 
cielesnej nieomalże odpowiedzi na 
tego rodzaju miejsca. 

Najbardziej znane realizacje Joanny 
Rajkowskiej Pozdrowienia z Alei 
Jerozolimskich (2002 – do dziś)
i Dotleniacz (2007) przybrały formę 
rzeźb społecznych zrealizowanych
w przestrzeni miejskiej Warszawy.
W obu przypadkach „zaszczepione” 
w tkance miejskiej obiekty 
(w przypadku pierwszego projektu 
była to obca dla polskiego krajobra-
zu palma, w drugim staw, nad 
którym unosiła się mgła zawierająca 
ozon), stały się pretekstem do 
budowania nowych rytuałów 
społecznych, próbą pominięcia 
języka w komunikacji międzyludzkiej 
i skierowania uwagi na ciało oraz 
jego miejsce w przestrzeni miejskiej. 

Sensem sztuki zaangażowanej było 
to, że nie stoi ona obok życia, lecz 
jest z nim organicznie powiązana 
i immanentnie w nim tkwi, 
a kreatywność a�ystycznego 
działania powinna brać się wprost
z życia i ze społeczeństwa.
Widz w kontakcie ze sztuką ma 
widzieć związki z rzeczywistością, a 
sztuka ma być odsakralizowana. 
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„Asystujemy nowemu zjawisku, zmianie funkcji 
sztuki i artysty w społeczeństwie. Nie chodzi 
już więcej o sztukę dla sztuki […], ale o 
sztukę, która służy”  

  – Jeanine Warnod,1969

„[…] Skandal nigdy nie jest zamierzeniem artysty."

Koncentruję się na tym, co się dzieje między 
jednostkami a miejscem [...] bo wszelka lokalna polityka 

zaczyna się od tego jak się wobec siebie ustawiamy,
 wyznaczamy dla siebie nawzajem terytorium i jak rytu-

alizujemy wzajemne zachowania. Mój domowy przepis 
polega na zaproponowaniu pewnej wizji, która zagarnia
 i rewolucjonizuje ludzkie zachowania bo poddaje ludzi 

wspólnym, mocnym przeżyciom
 – To kasuje wszelkie dotychczasowe hierarchie i produ-

kuje konieczność komunikacji, uwspólnotowienia tych 
przeżyć. kasuje nie tylko hierarchie, ale również rytual-
ne formuły zachowań i powoduje, że bycie ze sobą staje 

się inne, że język relacji trzeba tworzyć na nowo 
– To się właśnie wydarzyło przy „Dotleniaczu”.

ur. 1971, Gdańsk

Julita Wójcik 

Krzysztof Wodiczko
ur. 1943, Warszawa

Joanna Rajkowska
ur. 1968, Bydgoszcz

„[…] W gruncie rzeczy każda próba przemiany świata 
zawiera element hipokryzji, bo my przecież należymy do 
tej przeszłości, którą chcemy zmieniać, bo w każdym z 
nas tkwi sprzeczność, a nawet toczy się walka z tym,

 w czym zostaliśmy wychowani i przeciwko czemu
 działamy… Taka pozytywna hipokryzja jest obecna

w każdym ruchu społecznym.“

Ilona Zin, pracownia Komunikacji Wizualnej, prow. dr Anna Wrzesień, 2017/2018




