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sztuka krytyczna w latach 90.), a glôwnym zajçciem kuratorôw i krytykôw po oszalamiajqcym i finansowo wymiernym sukcesie W ilhelma Sasnala
stalo siç desygnowanie jego nastçpcôw —artystôw,
ktôrzy wpisujqc siç w globalne tendencje sztuki,
majq przynosic galeriom porôwnywalne zyski. Zaistniala dowolnosc artystyczna doczekala siç zarôwno glosôw zachwytu5, jak i krytyki6. To co siç
dzieje w sztuce ostatnich lat, jest odwzorowaniem
rzeczywistosci, ktôra „nigdy nie byla [...] tak doskonale widzialna jak dzis, ale jednoczesnie zniknçla [...] jako podstawowa, stabilna i co najwazniejsze intersubiektywna rama naszych dzialan.
W efekcie patrzymy dzis na to samo, ale widzimy
cos zupelnie innego”7 .
Zgodnie z tym stwierdzeniem niezwykle trudno znalezc wspôlny mianownik dla dzialan arty
stycznych ostatnich kilkunastu lat. Wiçkszosc badaczy i kuratorôw wielkich przeglqdowych wystaw
ostroznie podchodzi do klasyfikowania zjawisk
w sztuce najnowszej, decydujqc siç co najwyzej na
ostrozne wyrôznienie tendencji wiodqcych. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur i Monika Branicka
zwracajq uwagç miçdzy innymi na:
♦ renesans tradycji malarskich —powrôt do obrazôw malowanych (pictura) i imazy (imago)
wytwarzanych mechanicznie, bçdqcych artystycznq refleksjq nad patrzeniem i postrzeganiem (Wilhelm Sasnal, Rafal Bujnowski, Marcin Maciejowski),
♦ sztukç kontrkulturowq — kwestionujqcq zastane
realia, rôznorodne strategie walki z systemem,
zamierzajqce przeksztalcic go od wewnqtrz;
w przeciwienstwie do dzialan z poprzedniej deka
dy kontestacje te sq przewaznie mniej drastyczne
i emfatyczne, a bardziej niejednoznaczne i ironiczne, wymierzone w obszar przede wszystkim
kulturowy, nie zas spoleczny (Raster, Azorro, Ma
gisters),

5 E Leszkowicz, Sztuka wobec rewolucji moralnej,
„Obieg” 2005, 2 (72), s. 3 0 -3 3 .
6 http://www.csw.art.pl/ns/2007/establisz.htm.
7 M. Kijewski, Estetyka podobienstwa. Sztuka wobec
trwalosci gustow, [w:] Nowe zjawiska w sztuce polskiej...,
s. 29.
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Nurtem najbardziej kojarzonym ze sztukq polskq po 1998 roku jest sztuka krytyczna. Pojçcie to
rozslawilo sztukç polskq za granicq oraz stanowilo
punkt odniesienia dla innych zjawisk na polskiej
scenie artystycznej przez kolejne dwadziescia lat.
W opozycji do sztuki krytycznej ukonstytuowalo
siç to, co wyrôznia sztukç obecnie — „przesuniçcie od heroicznej krytyki i niezgody na kulturowe
status quo ku bardziej dwuznacznej, ironicznej,
zdystansowanej grze z dominujqcq kulturq”1.
Niezwykle trudno ustalic czas, w ktôrym jasno zaznaczyla siç artystyczna zmiana. Rok 1998,
kiedy ukazal siç papierowy numer „Rastra” ze
slynnym tekstem o „ukladzie scalonym” w sztuce polskiej2, wydaje siç najbardziej trafnq cezurq,
od ktôrej mozna obserwowac prawdziwq zmianç
—pokoleniowq, tresciowq oraz, przede wszystkim
— mentalnosciowq. Po pamiçtnym, przewrotnym
przewodniku po mapie artystycznej kraju autorstwa Piotra Smiglowicza zmienilo siç samo podejscie do sztuki z bardziej ideologicznego na bardziej
kapitalistyczne, czyli, jak zgrabnie nazywa to Piotr
Krajewski, nastqpilo przejscie „od monumentu
do marketu”3. Efektem tych zmian stal siç trwajqcy od dekady chaos w recenzjach i artykulach
problemowych, zrçcznie zwany niekiedy pluralizmem. Jak slusznie spostrzegl Jaroslaw Suchan,
jego genezy nalezy siç dopatrywac w fakcie, iz „istniejqce narzçdzia, [...] pojçcia i kryteria, podlug
ktôrych zwyklo siç definiowac i kategoryzowac rodzimq scenç artystycznq, nie sq w stanie uchwycic
ani rôznorodnosci obecnych na niej postaw, koncepcji i ideologii artystycznych, ani tym bardziej
dynamiki, z jakq rozwija siç twôrczosc poszczegôlnych artystôw”4. W ostatnim dziesiçcio- a nawet
piçtnastoleciu w sztuce nie pojawil siç zaden tak
zwarty nurt polaryzujqcy postawy artystyczne (jak
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KALEN D ARIUM
Przeiomowym momentem mi^dzy latami 90.
i dekadq pozniejszq byio ukazanie si^ eseju krytycznego Ukiad scalony sztuki polskiej autorstwa
Piotra Smigiowicza15 — monumentalnej analizy
sztuki w Polsce, pokoleniowego manifestu i „satyry o rozmachu badan terenowych”16, po ktorej nic
nie byio juz takie samo. Styl tego tekstu, podobnie jak caiego „Rastra”, charakteryzowai si^ lekkosciq, zjadliwym dowcipem, a co najwazniejsze,
wykreowai zupeinie nowy, „nieobiektywny” j^zyk
mowienia o sztuce —„wartosciujqcy” i „z tenden
c y do szufladkowania”17, gdzie okreslenia te nie
byiy traktowane przewrotnie.
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♦ pojawienie si^ rynku sztuki, a wraz z nim komercyjnych galerii ze sprecyzowanym progra
mem wystawienniczym, na przykiad Fundacji
Galerii Foksal, Galerii Starmach,
♦ zmiana (co prawda b^dqca pokiosiem zagranicznych sukcesow instytucji niezaleznych,
ktore pokazaiy, ze warto inwestowac w sztuk^
najnowszq) podejscia panstwa do sztuki najnowszej, czego przykiadem jest mi^dzy innymi
decyzja ministra kultury Waldemara Dqbrowskiego o zaiozeniu sieci towarzystw zrzeszajqcych miiosnikow i badaczy sztuki zwanych
Zach^tami, tworzqcych regionalne kolekcje
sztuki, oraz powoianie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a takze wi^kszy kosmopolityzm i otwartosc w prowadzeniu placowek
panstwowych, wyrazone mi^dzy innymi przez
mianowanie w 2010 roku Fabio Cavallucciego na dyrektora Centrum Sztuki Wspoiczesnej
w Warszawie jako pierwszego zagranicznego
szefa instytucji sztuki w Polsce.
Jednak najwazniejszq zmianq odrozniajqcq
sztuk^ po 1998 roku od tworczosci poprzedniej
dekady jest to, iz zarowno kuratorzy, artysci, jak
i krytycy zauwazyli, ze „zycie artystyczne toczy si^
w kontekscie instytucjonalnym i ze ow kontekst
ustanawia ram^ dla rozumienia samej sztuki”14.
Doprowadziio to do wyodr^bnienia si^ i manifestowania krytyki instytucjonalnej tak w praktyce
artystycznej, jak w tekstach — zwiaszcza miodych
krytykow i historykow sztuki.

14 J. Suchan (glos w dyskusji), Pomnik czy zadoscuczynienie?, [w:] N owe zjawiska w sztuce polskiej..., s. 67.
15 E Smiglowicz, Ukiad scalony sztuki polskiej, [w:] R a
ster. Macie swoich krytykow. Antologia tekstow, red. J. Bana
siak, Warszawa 2009, s. 5 9 -1 1 0 .
16 J. Banasiak, Historia pewnej epoki, [w:] Raster...,
s. 489.
17 M. Moskalewicz, Poznanska szkoia instalacji?, [w:]
W strong miasta kreatywnego. Sztuka Poznania 1986-2011.
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sztuk^ rozumianq jako intensyfikacja wyobrazni i fantazji — pozwalajqcq artystom na gr^
z rzeczywistosciq (Katarzyna Kozyra),
♦ d e h is to ry z a j - nurt reinterpretacji historii
i pami^ci zbiorowej przez sztuk^8.
Jakub Banasiak natomiast postuluje istnienie
w interesujqcym nas okresie trzech tendencji wykreowanych nie tyle przez samych artystow, co
raczej przez krytyk^ artystycznq:
♦ „zm^czenie rzeczywistosciq” (jego autorstwa),
♦ „zwrot popbanalistyczny „Rastra”9,
♦ dalsza ewolucja sztuki krytycznej, postulowana mi^dzy innymi przez Pawia Leszkiewicza10,
Izabel^ Kowalczyk11 i srodowisko „Krytyki Politycznej”.
Pewnym novum w sztuce polskiej ostatnich
dwoch dekad jest takze niezwykia popularnosc
artystek. Jeszcze nigdy w historii sztuki polskiej
nie byio ich tak wiele i nie wywieraiy na niq tak
wyraznego wpiywu. Co istotne, ich emancypacja
dokonaia si^ nie tylko w kontekscie sztuki feministycznej, lecz zostaiy — jak pisze Magdalena
Ujm a — caikowicie „zasymilowane przez giowny
nurt kultury”12. Pojawiiy si^ takze nowe sposoby
pisania o sztuce kobiet z perspektywy feministycznej, wyrozniaiy si^ w tym szczegolnie Agata Jakubowska, Izabela Kowalczyk, Ewa Majewska czy tez
wspomniana Magdalena Ujma.
W sztuce polskiej ostatnich dwoch dekad zasziy
zmiany, z ktorych najwazniejsze to niewqtpliwie:
♦ ugruntowanie kapitalizmu i popkultury oraz
fakt, ze media, obecnie przede wszystkim spoiecznosciowe, oddziaiujq i wspoikreujq rzeczywistosc w Polsce tak samo sprawnie jak na
Zachodzie,
♦ zmiana modelu funkcjonowania sztuki, mi^dzy innymi poprzez przeiamanie hegemonii
panstwa w kreowaniu wydarzen artystycznych
dzi^ki rozwojowi niezaleznych instytucji, takich jak chocby Instytut Sztuki Wyspa czy tez
Raster Gallery, proponujqcych wiasnq wizR
sztuki wspoiczesnej poprzez powazne, przemyslane wystawy i konferencje13,
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♦

2000
W roku 2000 mialy miejsce dwa z najwiçkszych skandali w polskiej sztuce wspôlczesnej, ktôre wywolaly dyskusjç na temat cenzury
w sztuce. Podczas zorganizowanej z okazji stulecia istnienia warszawskiej Zachçty jubileuszowej
wystawy „Uwazaj, wychodzqc z wlasnych snôw.
Mozesz siç znalezc w cudzych”, realizowanej przez
swiatowej slawy kuratora Haralda Szeemanna,
wystawiono skandalizujqcq pracç Mauricio Cattelana La nona ora 18 (w Polsce znanq jako Papiez
przygnieciony przez meteoryt). A kt obrony uczuc
religijnych polegajqcy na zniszczeniu rzezby przez
posla W itolda Tomczaka byl tylko komicznym
preludium. Prawdziwy spektakl rozpoczql siç, gdy
wystawç zamkniçto, a w wyniku naciskôw politycznych ze stanowiska dyrektora galerii usuniçto
A ndç Rottenberg. Do galerii zaczçla naplywac
korespondencja pelna pretensji, nienawisci i insynuacji antysemickich, nadsylana przez oburzonych wystawq „odbiorcôw”, ktôrzy znali jq jedynie z relacji medialnych19. Podobnie silne emocje
i reakcje (z zamkniçciem ekspozycji wlqcznie)
wzbudzila wystawa „Nazisci” Piotra Uklanskiego, prezentowana takze w Zachçcie w listopadzie
2000 roku. Doszlo do niecodziennego protestu,
podczas ktôrego aktor Daniel Olbrychski wyjql
zza pazuchy wykorzystanq w filmie Potop szablç
Km icica i pociql niq cztery fotografie20. Jak zauwaza Stach Szablowski, „przypadek »Nazistôw« jest
0 tyle znamienny, ze tym razem niechçc wobec
artystycznych propozycji opuscila obszar debaty
1 przybrala postac fizycznej przemocy — radykalnego aktu ikonoklazmu wymierzonego we wspôlczesnq sztukç i jej strategie”21. Prezentowana pod
koniec roku wystawa „Scena 2 0 0 0 ”22 , zorganizowana przez Ewç Gorzqdek i Stacha Szablowskiegow C S W Zamek Ujazdowski, byla pierwszq istotnq prôbq uchwycenia zmian w najnowszej sztuce
polskiej na gruncie wystawienniczym. Prezentowane prace trzydziestu osmiu artystôw, przynaWybrane zagadnienia, red. W. Makowiecki, Poznah 2011,
s. 77.
18 J. Tomczuk, Blazen na powaznie, [w:] http://www.
rp.pl/artykul/951846.html?print=tak&p=0.
19 Motyw ten wykorzystala polska artystka Goshka
Macuga, por.: http://www.artinfo.pl/?pid = events&sp=
relation& id= 16391& lng= 1.
20 G. Wojtowicz, Kmicic walczy z nazizmem, [w:] http://
stopklatka.pl/-/6726388,kmicic-walczy-z-nazizmem.
21 S. Szablowski, Sarmata kontra „Nazisci”. Zniszczenie
wystawy Piotra Uklanskiego „Nazisci” przez Daniela Olbrychskiego, [w:] http://www.kongreskulturypl/title,Kalendarium,pid,23,oid,21,cid,118.html.
22 http://csw.art.pl/new/2000/scena2000.html.
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lezqcych do rôznych dziedzin, pokolen i strategii
twôrczych, mialy ukazac doswiadczenie wspôlczesnosci w sztuce — efemeryczny, „mozaikowy
obraz, ktôry sklada siç na aktualnq rzeczywistosc
artystycznq”23.

2001
Z waznych wystaw roku 2001 nalezy wymienic
dwie. Pierwsza to „POPelita. Nowa klasa polskiej
sztuki” zorganizowana w krakowskiej Galerii Bunkier Sztuki (maj—czerwiec 2001 roku), pomyslana
jako rodzaj targôw sztuki. C hoc ostro skrytykowano formç wystawy24, doceniono uwypuklenie nowego zjawiska —czerpania przez mlodych artystôw
z wciqz nowej na polskim gruncie kultury pop,
zdominowanej przez obrazy plynqce z telewizji,
reklam i czasopism25.
Drugq istotnq ekspozycjq byla przygotowana
przez Kazimierza Piotrowskiego obrazoburcza wystawa „Irreligia. Morfologia nie-sacrum w sztuce
polskiej X X wieku”, zaprezentowana w Brukseli,
choc jej reminiscencje mozna bylo zaobserwowac
glôwnie na gruncie ojczystym —w postaci ponad
stu artykulôw, dwudziestu audycji radiowych
i dziesiçciu programôw telewizyjnych26. Dyskutowano o niej w krakowskim Bunkrze Sztuki
i klasztorze dominikanskim w Poznaniu, a sama
wystawa zostala odebrana jako kolejny bulwersujqcy przejaw sztuki wspôlczesnej27 i poskutkowala
wojnq kuratora z „calym katolickim narodem”28,
poselskq interpelacjq Witolda Tomczaka (znanego z akcji w Zachçcie „milosnika” sztuki wspôlczesnej) oraz zwolnieniem Piotrowskiego z M u
zeum Narodowego.

2002
N a przelomie 2001 i 2002 roku w Galerii
Wyspa w Gdansku zostala zaprezentowana Pasja Doroty Nieznalskiej. Praca szybko zyskala
niezwykly rozglos (artykuly w prasie, relacje telewizyjne, miçdzy innymi w glôwnym wydaniu
Faktow T V N ), jednak wiçkszosc komentujqcych

23 http://csw.art.pl/new/2000/scena2000.html.
24 S. Szablowski, Popelita, „Art & Business” 2001,
s. 7 -8.
25 L Guzek, O sztuce praktycznej i praktyce artystycznej, „Magazyn Sztuki” 2001, nr 28, w: http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/nr_28/archiwum_nr28_tekst_hhtm.
26 R. Konik, Sztuka kabotynow, [w:] http://www.ostoja.pl/zakupy/konik/sztuka.pdf.
27 I. Wiszniewska, Artysci u spowiedzi, „Wprost” 2001,
w: http://www.wprost.pl/ar/11787/Artysci-u-spowiedzi/?!
= 993.
28 http://ekai.pl/kultura/x1207/nie-chcialem-wojny-mowi-komisarz-irreligia/.

29 V. Sajkiewicz, Skandal - potrzebny od zaraz!, „Dekada Literacka” 2006, nr 1-2, s. 215-216.
30 http://csw.art.pl/new/2002/mlodzi.html.
31 http://culture.pl/pl/wydarzeme/pod-flaga-bialo-czerwona-nowa-sztuka-z-polski.

2005 rok nalezal do Artura Zmijewskiego jego projekt „Powtôrzenie”, oparty na slynnym
eksperymencie wiçziennym Philipa Zimbardo
i zaprezentowany na Biennale w W enecji, zapoczqtkowal niezwyklq na gruncie polskim wymianç
mysli i tekstôw wokôl konkretnego dziela, a tak
ze zmusil krytykôw do wyrazenia opinii i zajçcia
stanowiska wobec kolejnego „przekroczenia”.
W 2005 roku C SW Zamek Ujazdowski rozpoczçlo wazny dla sztuki najnowszej cykl wystaw
„W samym centrum uwagi” zainaugurowany
przez eksperymentalny projekt „Wybory.pl” Pawla
Altham era i Artura Zmijewskiego. Seria wystawiennicza C SW skladala siç z blisko trzydziestu
wystaw indywidualnych, pokazôw, projekcji filmowych i akcji publicznych, do ktôrych zaproszono
artystôw debiutujqcych po roku 1989, nalezqcych
do najbardziej aktywnych postaci polskiej sztuki,
oraz czolôwkç rodzimych krytykôw, kuratorôw
i teoretykôw sztuki32. W ramach cyklu zostaly
zrealizowane najglosniejsze wystawy sztuki wspôlczesnej w Polsce. Z rôwnie ciekawq inicjatywq
wyszedl Poznan - zorganizowane po raz pierwszy
„Targi sztuki - A rt Poznan” przyciqgnçly kilkutysiçcznq publicznosc i daly nadziejç na powstanie
w Polsce biennale lub triennale prezentujqcego
wiodqce tendencje w sztuce rodzimej. Szeroko
komentowanym wydarzeniem bylo takze otwarcie
siç swiata sztuki na kwestiç gejowskq. Glosne wystawy — „Milosc i Demokracja” Pawla Leszkowicza, „Pedaly” Karola Radziszewskiego —poswiçcone tematyce homoseksualnej, to wydarzenia bez
precedensu, odbijajqce siç szerokim echem takze poza art worldem i wykraczajqce daleko poza
ramy poprawnosci politycznej i tolerancji.
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Rok 2003 uplynql w stosunku do poprzednich
lat nadzwyczaj spokojnie. Godna odnotowania
byla feminizujqca ekspozycja „Bialy Mazur —wystawa polskich artystow”, prezentowana w Neuer
Berliner Kunstverein w Berlinie oraz w krakow
skim Bunkrze Sztuki.
O wiele bogatszy w wydarzenia artystyczne byl
rok 2004 —swq dzialalnosc wystawienniczq zainaugurowal Instytut Sztuki Wyspa w Gdansku, Pawel
Althamer otrzymal jednq z najwazniejszych nagrod
przyznawanych artystom —T he Vincent Van Gogh
Bi-nnual Award for Contemporary Art, a „Obieg”
reaktywowal si^ w wydaniu zarowno sieciowym,
jak i papierowym. W 2004 roku miala miejsce tak
ze znaczqca wystawa „Pod flagq bialo-czerwonq.
Nowa sztuka z Polski” (Tallin, Moskwa, Wilno,
Warszawa), b^dqca probq „pokazania drogi rozwojowej polskiej sztuki w ciqgu ostatnich dziesi^ciu lat”31, wskazujqca na zmian^ formacyjnq, jaka
w tym czasie dokonala si^ w rodzimej tworczosci.
Wystawa ta poruszala roznorodne wqtki w sztuce
ostatniego okresu, takie jak: problematyka spoleczna, tematyka cielesnosci i pami^ci historycz-

2005

2006
W 2006 roku w warszawskim C S W zorganizowano wystawç fotografii artystyczno-dokumentalnej „Nowi dokumentalisci”, ktôra ukazujqc jej
popularnosc, wzmocnila jej status pelnoprawnej
dziedziny sztuki. Kolejnq ciekawq inicjatywq byla
poznanska wystawa „L.H .O .O .Q .” (Galeria Piekary). Pokazala, ze w Polsce mozna prezentowac
sztukç z elementami erotyki, a nawet pornografii

32
http://csw.art.pl/index.php?action=wydarzenie&id = 1 7 9 & la n g = .

la

2003 i 2004

nej, rola artysty w spoleczenstwie oraz inklinacje
najmlodszego pokolenia artystôw do czerpania z jçzyka kultury masowej, symboli wspôlczesnosci czy
komentowania otaczajqcej rzeczywistosci.
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przyznawala, ze nigdy nie widziala jej osobiscie29.
Oskarzenie artystki przez gdanskich dzialaczy
Ligi Polskich Rodzin o obraz^ uczuc religijnych
z art. 196 kk rozpocz^lo trwajqcq niemal dziesi^c
lat epopej^ sqdowq. Proces, a przede wszystkim
pierwszy wyrok (skazujqcy) wywolaly w srodowisku artystycznym burzliwq dyskusj^ dotyczqcq
cenzury i wolnosci obrazowania. Skandal wokol
pracy Nieznalskiej, a takze wczesniejsze skandale
w znacznym stopniu wplyn^ly na odwag^ prezentowania dziel sztuki wspolczesnej w instytucjach
publicznych i prywatnych.
Rok 2002 przyniosl kolejnq m a n if e s t a j artystycznq tworcow urodzonych w latach 70. Dokumentowala jq wystawa „Rzeczywiscie. Mlodzi sq
realistami”30, ktorej kuratorem byl Stach Szablowski. Prezentowala realistyczne postawy wobec sztuki, szukajqc odpowiedzi na pytanie: Czy
wspolczesnie sztuka moze dotrzymac kroku rzeczywistosci? W tym samym roku dzialalnosc rozpocz^la lewicujqca „Krytyka Polityczna”, zalozona
przez Slawomira Sierakowskiego, lqczqca dyskurs
polityczny z kulturowym i nawiqzujqca stylem do
mlodopolskiej „Krytyki” W ilhelma Feldmana.

nie tylko w sposob bulwersujqcy, ale tez oryginalny, lamiqc stereotypy, zabawnie i inteligentnie33.
W roku 2006 wyrazny jest „silny akcent polozony na polskosc, patriotyzm, lokalnosc, jakis
nurt sztuki polskiej”34, widoczny w takich projektach, jak: „W Polsce, czyli gdzie?” (C SW Zamek
Ujazdowski), „Stan wewn^trzny” (CK Zamek Po
znan), „Pi^tno historii. Polska sztuka nowoczesna
wobec doswiadczen historii” (CK Zamek Poznan),
„Ulica Prozna 2006” (Warszawa). „W ten sposob —
pisal krytycznie Pawel Leszkowicz, komentujqc t^
nieprzypadkowq f a s c y n a j polskosciq — koszmar
i prowincjonalizm nacjonalizmu przenika do sztu
ki, podst^pnie i niezauwazalnie, kryjqc si^ rowniez
pod swq. wlasnq krytykq”35. Pod koniec roku powstal takze jeden z pierwszych blogow krytycznych Krytykant.pl, ktorego autor, Jakub Banasiak,
postawil sobie ambitny cel zreformowania i ozywienia (a wlasciwie, w jego mniemaniu, rozpaczliwej reanimacji) polskiej krytyki artystycznej.

2007
W roku 2007 s t a g n a j na rynku wystawienniczym rownowazylo ozywienie na gruncie wydawniczym. Artur Zmijewski opublikowal szeroko dyskutowanq ksiqzk^ Driq.ce ciala i manifest
Stosowane sztuki spoleczne, w ktorym wypracowal
nowq formula sztuki spolecznie zaangazowanej3637.
Korporacja H a!art wydala Tekstylia bis. Slownik
mlodej polskiej kultury31, skladajqcy si^ z dzialow
opisujqcych zjawiska z zakresu: najnowszego filmu
fabularnego, kina niezaleznego, animacji, dokumentu, teatru, dramatu, poezji, prozy, fantastyki,
malarstwa, rzezby, instalacji, performance’u, akcji, fotografii, street artu, net artu, architektury,
dizajnu, muzyki wspolczesnej, hip-hopu, muzyki
alternatywnej, komiksu, idei38. C SW wydalo m o
numentalny, atrakcyjny (na modl^ „Art Now”)
tom Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku,
a „Krytyka Polityczna” wzbogacila swoj wydawniczy cykl o Rancierowskq Estetyk§ jako polityk§
i opublikowala przewodnik po tworczosci W ilhel-

33 I. Kowalczyk, L.H .O .O .Q ., czyli wszystko, co chcecie wiedziec o seksie, ale boicie siç zapytac, [w:] http://www.
obieg.pl/recenzje/9761.
34 E Leszkowicz, Pulapka polskiej sztuki w Polsce, [w:]
http://obieg.pl/wydarzenie/2105.
35 Tamze.
36 A. Zmijewski, Stosowane sztuki spoleczne, [w:]
http://www.krytykapolityczna.pl/sites/krytykapolityczna.
pl/files/dmdocuments/kp11-manifest.pdf.
37 Tekstylia bis. Slownik mlodej polskiej kultury, red.
E Marecki, Krakow 2006.
38 http://ha.art.pl/sklep/index.php?p73,tekstylia-bisslownik-mlodej-polskiej-kultury.
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ma Sasnala, uzupetniajqcy popularnq retrospektywç „Lata walki”, zorganizowanq w warszawskiej
Zachçcie. Bardzo ciekawq, ale mato komentowanq ekspozycjq byta wystawa Katarzyny Kozyry „W sztuce marzenia stajq siç rzeczywistosciq”
(BW A Awangarda).

2008
W roku 2008 „Obieg” zaprezentowat pierwszq. odstonç opiniotwôrczego rankingu „Setka
w Obiegu”39 —listç stu najwazniejszych osobistosci w swiecie sztuki; co ciekawe, cztery pierwsze
miejsca zajçli kuratorzy, a zarazem dyrektorzy
waznych instytucji, z Joannq Mytkowskq na czele,
dopiero na miejscu piqtym znalazt siç artysta W il
helm Sasnal, a na czterdziestym pierwszy z trzech
uwzglçdnionych w rankingu krytykôw sztuki —
Dorota Jarecka. Waznym wydarzeniem na skalç
miçdzynarodowq byto obsadzenie w roli wspôtkuratora 5 Berlin Biennale Adama Szymczyka oraz
Adama Budaka w roli wspôtkuratora Manifesta 5
w Kassel. C SW Zamek Ujazdowski zorganizowat
wystawç „Establishment jako zrôdto cierpien”40,
bçdqcq kolejnq prôbq okreslenia kondycji polskiej
sztuki z naciskiem na napiçcie miçdzy artystami
mtodymi, ale juz uznanymi, tworzqcymi tytutowy
establishment (przewaznie debiutujqcymi okoto
roku 2000), a debiutantami.

2009
W 2009 roku twôrczosc polska — zarôwno historyczna, jak i wspôtczesna —przestata byc wpisywana jedynie w kontekst krajowy, lecz w rôznych konfiguracjach zaistniata w instytucjach
zagranicznych41 (miçdzy innymi Mirostaw Batka
w Tate M odern). Rok ten byl pomyslny takze
dla instytucji kultury — do uzytku zostato oddanych wiele specjalnie w tym celu zaprojektowanych budynkôw (nowa siedziba tôdzkiego M u
zeum Sztuki, budynek Centrum Sztuki W RO ,
C S W w Toruniu, ruszyta budowa Muzeum Sztuki
Wspôtczesnej w Krakowie). Nowa infrastruktura
stworzyta wiçksze mozliwosci wystawiennicze, ze
wzglçdu na lepsze przystosowanie do prezentacji
sztuki najnowszej. Eojawiaty siç takze ciekawe
inicjatywy oddolne, dajqce nadziejç na dyskusjç
merytorycznq o sztuce wspôtczesnej — stworzono
obywatelskie Forum Obywatelskie Sztuki Wspôtczesnej i powstata nadzieja, ze srodowiska zajmu39 http://obieg.pl/wydarzenie/4245.
40 http://csw.art.pl/index.php?action=publikacje&id = 30& lang = .
41 E Kosiewski, Miroslaw Balka i gadanie, [w:] http://
obieg.pl/wydarzenie/15617.

Od 2012
Rok 2012 przyniosl pierwszy w Polsce strajk
artystow, zaskakujqcy gest solidarnosci instytucji,
tak publicznych, jak prywatnych, oraz artystow
we wspolnej sprawie —postulacie zmiany modelu

42 A. Szymczyk, Prorok we wlasnym kraju, [w:] http://
www.obieg.pl/wydarzenie/19972.
43 E Bernatowicz, Rok 2011 - rok lewicy w sztuce
wspolczesnej, [w:] http://www.obieg.pl/fokus/23659.
44 L. Bialkowski, Podsumowanie roku 2 0 H w sztuce
wspolczesnej, [w:] http://www.obieg.pl/fokus/23658.
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Rok 2010 uplynql spokojnie —uwaga art worldu skoncentrowana byla przede wszystkim na
roszadach interpersonalnych w waznych instytucjach (w tym warszawskim C SW ). Pewnym n o 
vum bylo zalozenie przez Jakuba Banasiaka pierwszego wydawnictwa poswi^conego w pelni sztuce
(oficyna 4 0 000 malarzy).
Rok 2011 to czas poprawnosci i dominacji
„Krytyki Politycznej”. Jedynym akcentem wylamujqcym si^ z dominacji sztuki lewicowej byla
wystawa „Thymos. Sztuka gniewu 1900—2011”
Kazimierza Piotrowskiego. Sprowokowala ona
zywq., jak na polskie realia, r e a k j krytykow. Zarzucano jej id e o lo g iz a j i upolitycznienie sztuki,
jakiego dokonal Piotrowski43. Co ciekawe, takze
artysci —zazwyczaj zadowoleni z roznorodnych interpretacji swoich dziel — decydowali si^ na ich
wycofywanie, co tukasz Bialkowski celnie podsumowal, piszqc, ze w Polsce wciqz „od intencji artysty mozna abstrahowac, tylko dopoki poklepuje
si^ go po plecach”44.

45 L. Gorczyca, Dobry wieczor strajk, [w:] http://www.
dwutygodnik.com/artykul/3520-dobry-wieczor-strajk.
html.
00
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finansowania sztuki. 24 maja 2012 roku stal siç
„dniem bez sztuki”45, i choc przeszedl bez echa,
skonsolidowal zazwyczaj mocno podzielone srodowisko sztuki.
Za najwazniejsze wydarzenia mozna uznac
oczywiscie Berlin Biennale Artura Zmijewskiego,
wybôr Adama Szymczyka na kuratora D ocum en
ta w Kassel w 2013 roku oraz obecnosc polskich
artystôw na waznych imprezach swiatowych
(Goshka Macuga na Dokumenta w Kassel), udowadniajqce, ze podzial na sztukç polskq i europejskq czy tez szerzej — globalnq, staje siç coraz
mniej ostry. Sztukç rodzimq od tego momentu
mozna uznac za coraz bardziej wyrazistq i docenianq czçsc sztuki swiatowej. W kolejnych latach
trend ten siç rozwijal: w roku 2014 do kolekcji
Tate Modern trafila praca duetu Slavs and Tatars,
a Pawel Altham er w dorocznym rankingu jednego
z najlepszych internetowych czasopism o sztuce
wspôlczesnej — „Artnet News” — zostal wybrany
jednym z piçcdziesiçciu najciekawszych artystôw.
Prace polskich twôrcôw, takze mlodych, zaczçly
byc cyklicznie wystawiane na aukcjach, takich gigantôw jak Sotheby’s czy Christie’s, i osiqgac na
swiatowych aukcjach rekordowe ceny.
Co jakis czas w mediach wybuchaly kolejne
dyskusje na temat wartosci reprezentowanych
przez artystôw, ich politycznego zaangazowania
i kwestii prezentowania sztuki w przestrzeni publicznej, zainicjowane miçdzy innymi kilkukrotnym
podpaleniem slynnej Tçczy Julity Wôjcik, ustawionej na warszawskim placu Zbawiciela. Spontaniczne akcje uzupelniania przez mieszkancôw stolicy zniszczonej instalacji kwiatami i sukces wielu
wystaw sztuki wspôlczesnej pokazaly, ze sztuka ta
staje siç coraz bardziej spolecznie akceptowana,
a nawet doceniana. Z kolei wsrôd artystôw toczyla
siç dyskusja na temat rosnqcej centralizacji swiata
sztuki, objawiajqcej siç miçdzy innymi wielkosciq
instytucji, takich jak C SW w Warszawie. Polifoniç w mysleniu o sztuce z perspektywy centrum
i peryferii mogq ilustrowac jedne z najglosniejszych wystaw zbiorowych ostatnich lat —zorganizowana pod koniec roku 2014 przez Zbigniewa Liberç we wroclawskim BW A ekspozycja „Artysta
w czasach beznadziei. Najnowsza sztuka polska”
czy ukazujqca ten sam okres z zupelnie innej per
spektywy „Co widac. Polska sztuka dzisiaj” w M u
zeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obie
wystawy naswietlily najsilniejsze tendencje sztuki
ostatnich lat: kryzys awangardy i wyczerpanie siç

•<]

jqce si<^ sztukq najnowszq zacznq si^ organizowac
i publiczne wypowiadac o waznych dla siebie sprawach. Istotnym wydarzeniem by! takze Kongres
Kultury Polskiej i podj^ta podczas niego proba
rewizji polityki kulturalnej panstwa oraz postulat
stworzenia jednolitej polityki kulturalnej. W roku
2009 uniewinniono takze Dorot^ Nieznalskq, co
zdaniem wielu komentatorow stanowilo zamkni<^cie pewnej epoki i odzyskanie wolnosci tworczej.
Jak si^ szybko okazalo, byly to pozory, poniewaz
ten sam rok przyniosl trzy nowe akty cenzorskie,
dokonane tym razem nie przez politykow, ale
przez same instytucje (dotyczyly pracy Romana
Dziadkiewicza w C SW w Toruniu, Aliny Zemojdzin w C SW taznia w Gdansku oraz wystawy Rafala Jakubowicza w Galerii W ejscie C SW Zamek
Ujazdowski). Jak zauwazyl Adam Szymczyk, „pod
koniec dekady skandal instytucji zastqpil skanda
le artystyczne”42.

formuly sztuki krytycznej oraz ujawnienie nowych
perspektyw wspolczesnej polskiej sztuki plastycznej —na przyklad politycznej czy feministycznej.
Rynek wydawniczy zwiqzany ze sztukq zaczql
przezywac prawdziwy renesans. W zaskakujqcej
ilosci pojawialy si^ calosciowe opracowania ruchow kontestacyjnych lat 80. (Anna Mitus, Piotr
Stasiowski, Agresywna niewinnosc. Historia grupy
LUXUS, Wroclaw 2014) i opracowanie nurtow
sztuki lat 90. (Karol Sienkiewicz, Zatanczq ci, co
drzeli. Polska sztuka krytyczna, Warszawa 2014)
oraz dotychczas pomijanych przez badaczy, na
przyklad street art (Sebastian Frqckiewicz, Zeby
bylo ladnie, Poznan 2015) lub mniej uchwytnych,
efemerycznych zjawisk z zakresu kultury wizualnej
(Olga Drenda, Duchologia polska. Rzeczy i ludzie
w latach transformacji, Warszawa 2016), a takze
liczne, dobrze przygotowane biografie, monogra
fie i albumy.
Krytyka sztuki w Polsce w latach 1 9 9 8 -2 0 1 6
Krytyka, po pojawieniu si^ „Rastra” i przelomie zwiqzanym z jego semantykq, stala si^ bardziej zroznicowana i osiqgn^la zdecydowanie
wyzszy poziom. Stala si^ tez mniej ostrozna i nieprzychylna wobec sztuki wspolczesnej niz dekad^
wczesniej, kiedy to krytycy atakowali nowe nurty
(na przyklad sztuk^ krytycznq), poniewaz nie rozumieli ich zalozen i nie potrafili ich usytuowac
w ogolnym systemie sztuk. Krytyka powszechna,
gazetowa, publikowana w Internecie (serwisy kulturalne) i informatory niekiedy kontynuowaly te
malo chwalebne tradycje, ale przeciez cechq charakterystycznq takiej krytyki jest z zasady uproszczenie i powierzchownosc, a takze raczej opisywanie sztuki niz jej ocenianie. Szcz^sliwie u schylku
lat 90. w krytyce artystycznej pojawily si^ nowe
elementy, takie jak czasopisma specjalistyczne
poswi^cone sztuce, platformy medialne —„Obieg”
i „Gablota Krytyki” —oraz indywidualne blogi. Pozwolily one na wykreowanie zupelnie nowej formy
relacji mi^dzy krytykiem a odbiorcq i nawiqzanie
dialogu (forum, komentarze do tekstu, zywa po
lemika z autorem, szybka reakcja i kontrreakcja).
Uksztaltowal si^ takze odmienny j^zyk mowienia
o sztuce —swobodny, zywy, nieco kolokwialny, ale
przez to przyst^pniejszy, mniej sztuczny i sformalizowany.
W dwoch pierwszych dekadach X X I wieku mozna wskazac kilka momentow zwrotnych
w krytyce artystycznej w Polsce. Pierwszym bylo
niewqtpliwie pojawienie si^ i rozwoj czasopism
stricte artystycznych, takich jak „Artmix”, „Ar-
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teon” czy „Artium Questiones”, oraz specjalistycznych portali internetowych, jak „Obieg”. Na
poczqtku pierwszej dekady X X I wieku ambitnych
czasopism bylo wi^cej, potem cz^sc z nich znikla,
jak na przyklad „Magazyn Sztuki” (od 2006 roku
dziala jako archiwum). Na ich lamach ukazywaly
si<^ wnikliwe i merytoryczne recenzje oraz toczyla
si<^ polemika na temat wartosci niesionych przez
sztuk^. Taka pogl^biona krytyka dziela, umiejscawiajqca je w konkretnym kontekscie i szukajqca analogii, jako jedyna byla w stanie podjqc
si<^ prob rozstrzygania, co sztukq jest, a co niq
nie jest. Wyrozniala jq ponadto dobra redakcja,
formalny, poprawny j^zyk i oczywiscie obecnosc
przypisow. Funkcjonowala jednakze w dosc zamkni^tym, hermetycznym srodowisku historykow
sztuki, w ktorym dyskusja o dziele sztuki i tak bylaby obecna, gdyz, jak twierdzi Piotr Juszkiewicz
— sama historia sztuki jest przeciez formq krytyki
artystycznej. Jednakze to zamkni^cie ostatecznie
okazalo si^ jej slabosciq — nie miala bowiem wystarczajqcej sily oddzialywania, a przez swoj cha
rakter akademicki byla adresowana do scislego
grona odbiorcow-ekspertow, rozumiejqcych zawarte w niej kody. Podkreslal to bardzo specyficzny j^zyk, maniera, ktora stala si^ w koncu pewnq
skazq pisania o sztuce — choc z zalozenia miala
pokazac e l o k w e n j i e r u d y j krytyka, niekiedy
pokazywala w zasadzie wylqcznie jego arogancj^.
Ciekawym i zupelnie nowym zjawiskiem okazala si^ moda na indywidualne blogi krytyczne,
pisane cz^sto przez znanych krytykow i teoretykow sztuki i pojawienie si^ anonimowej krytyki
w Internecie. Blogi, jak pisala Magdalena Ujma
(zalozycielka bloga Krytyk na skraju zalamania
nerwowego), mialy pokazywac przede wszystkim
„osobowosc ich autorow, wczesniej schowanych
za tekstami”, a same teksty mialy „uzupelniac
o mniej oficjalne stanowiska, ryzykowne zdania,
umozliwiajqc szybkie przekazywanie wiadomosci”46. Pierwsze blogi poswi^cone wylqcznie krytyce
artystycznej byly zakladane w 2005 i 2006 roku
- najpopularniejsze to: Straszna sztuka Izabeli
Kowalczyk, zalozony w 2005 roku i istniejqcy do
dzis, oraz Krytykant.pl, prowadzony przez Jakuba
Banasiaka w latach 2 0 0 6 -2 0 1 0 . Druga fala blogowej popularnosci ma miejsce obecnie (duzq popularnosciq cieszq si^ blogi Karoliny Plinty i Moniki
Malkowskiej). Blogi pozwalajq szybko wychwytywac, opisywac i nazywac pewne zjawiska, a takze
traktowac je z duzq dozq subiektywnosci.

46
M. Ujma, Ani rewolucja, ani konsumpcja, [w:] Nowe
zjawiska w sztuce polskiej..., s. 53.

47 http://www.obieg.pl/rozmowy/1496.
48 Tamze.
49 Tamze.
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J^zyk jej krytyki blogowej roznil si^ w znaczqcy
sposob od tekstow pisanych do periodykow, takich jak „Obieg” —byl bardziej barwny, zywy, kolokwialny i nacechowany emocjonalnie.
Karolina Plinta, mloda autorka bloga Sztuka
na gorqco i przedstawicielka najmlodszego pokolenia krytykow, uzywa go natomiast do przesmiewczych gier ze sztukq i krytykq, traktujqc jednoczesnie jako narz^dzie prowokacyjnej autopromocji.
Ciekawe i bliskie blogom jest nowe na polskim gruncie zjawisko anonimowej krytyki w Internecie. Polemika taka pojawia na Facebooku
i licznych forach internetowych, wyraza si^ takze
w zaskakujqcy sposob w postaci nieoficjalnych
mikroblogow, zajmujqcych si^ komentowaniem
dzialalnosci konkretnych placowek, na przyklad
Muzeum Narodowego w Warszawie. A utora
mi okazujq si^ niekiedy nieujawnieni z imienia
i nazwiska pracownicy tych instytucji. Cz^sto
sq one szybko zamykane w konsekwencji staran

50 http://magdalena-ujma.blogspot.com/.
51 K. Plinta, Przodownicy sieci, https://magazynszum.
pl/krytyka/przodownicy-sieci-fragment.
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[...] cz^sto chc^ to zapami^tae sama dla siebie, albo
np. jestem na wystawie, cos mi si^ bardzo podoba,
ale nie mam czasu na napisanie dlugiego tekstu.
A lbo przeczytam jakqs ksiqzk^ i cos z niej wyciqgam. Czyli to sq takie wyciqgane urywki, wycinki,
urwane mysli, pomysly na przyszlosc. W ydaje mi si^
to dose charakterystyczne dla wspolczesnej kondycji: jestesmy zbieraczami wrazeA, zbieraczami obrazkow, fotografii itd. I wlasciwie to, co ja robi^ na
blogu, to jest zbieranie tego, co moze mi umknqe,
uciec49.

dyrekcji placowek, gdyz szkodzq ich oficjalnemu
wizerunkowi50. W miejsce nieoficjalnych blogow
instytucje zakladajq wlasne moderowane fora
i Fanpage’e, ktore latwiej jest im nadzorowae poprzez w e r y fik a j tresci i e l i m i n a j agresywnych
lub prowokacyjnych wpisow —tak zwanego hejtu
i trollingu.
Obok tradycyjnych blogow i forow warto wspomniee o istnieniu tak zwanych platform krytyki
(„Strefa krytyka”, „Gablota Krytyki”). Szczegolnie
ciekawq form^ miala zalozona na warszawskiej
A SP przez Kub^ Mari^ Mazurkiewicza i tukasza
Izerta „Gablota Krytyki” (2 0 1 0 -2 0 1 3 ) wzorowana na platformach hostingowych, takich jak polityczny „Salon24”, i poswi^cona wylqcznie krytyce
artystycznej. Strona umozliwiala publikacje teks
tow autorom piszqcym na podpi^tych pod serwis
blogach na glownej stronie serwisu, ulatwiajqc na
przyklad porownywanie tekstow dotyczqcych tego
samego wydarzenia, dyskusj^ i polemik^, z czym,
dose nieporadnie, eksperymentowal wczesniej
„Obieg”51.
Kolejnym i ostatnim juz wartym wyroznienia
zjawiskiem dotyczqcym krytyki ostatnich lat jest
krytyka antysystemowa. Byl to prawdopodobnie
najwi^kszy i najsilniejszy trend ostatniego dziesi^ciolecia. Zapoczqtkowal jq „Raster. Internetowy
Tygodnik Szybkiego Reagowania” — aktualizowany niemal codziennie, zamieszczajqcy plotki
ze swiata sztuki, deklarujqcy niezaleznose od instytucji panstwowych i, co najwazniejsze, dotacji,
a takze otwarcie uderzajqcy w „Krytykq Politycznq”, wyst^pujqcy przeciwko koteriom artystycznym i artystom indywidualnym z ugruntowanq
pozycjq. „Raster” promowal dzialalnose mlodych
i pokazywal alternatyw^ dla uznanej juz sztuki,
mi^dzy innymi malarzy z Grupy tad nie czy prowokacyjnego kolektywu Azorro. Podejmowal tez
inicjatywy interdyscyplinarne (bliska wspolpraca
z literackq „Lampq”, projekt „Broniewski”). „Ra
ster” calkowicie zmienil sposob pisania o sztuce,
wprowadzil lekkose, zart, popkulturowose: dqzenie do aktualnosci, wychwytywanie plotek, kronik^ towarzyskq, a to wszystko w atrakcyjnej interaktywnej formie i ciekawej oprawie graficznej.
Dokonal rewolucji semantycznej i stworzyl wlasny
styl pisania o sztuce —zabawny, blyskotliwy, przyst^pny. Zaslugq „Rastra” jest takze wprowadzenie
tak zwanego slowniczka —przesmiewczych definicji, ktore okazaly si^ niezwykle celne i na trwale
wpisaly si^ do katalogu poj^e opisujqcych sfer^

oo

N a swoim blogu Jakub Banasiak wielokrotnie
skarzyl si<^, ze polska krytyka sztuki jest zbyt la
godna, a krytycy zbyt poblazliwi, co samo w sobie
jest krzywdzqce i szkodliwe, poniewaz buduje zludzenie, ze polska sztuka nie ma wad. „Krytykant”
pokazywal si^ jako gorqcy zwolennik krytyki negatywnej —wedlug niego powinna bye „tak naturalna, ze az niezauwazalna”47. Kolegom po fachu
zarzucal skrajnq powierzchownose i niedbalose,
a takze to, ze bojq si^ wartosciowania, hierarchizowania, odnoszenia krytykowanych dziel do
innych prac, rowniez tych najnowszych48. Ch^tnie stosowal luznq form^ felietonu, a jego teksty
umieszczane na blogu nie roznily si^ od tekstow
przeznaczonych do publikacji w powaznych periodykach.
Z kolei dla Izabeli Kowalczyk, autorki Strasznej
sztuki, blog byl raczej formq osobistego notatnika
z refleksjami na temat wystaw, specyficznym rodzajem pami^ci zewn^trznej. Autorka deklarowala:

artystycznq, tlumaczqc swiat sztuki, „poczqwszy od archaicznych, choc dominujqcych jeszcze
kilkanascie lat temu, technik, stylôw i form artystycznych (AZURYZM, SZPARYZM, A R T E-POLO, B L O T O ), poprzez ôwczesnq strukturç
polskiego swiata sztuki (ZUJ, ZNIECHÇTA,
BU LA ), skonczywszy na slownictwie tlumaczqcym element ludzki (GACEK, LISY, FURY I FUT R A )”52. Gdy „Raster” w 2011 roku przeksztalcil
siç w galeriç, sam narazil siç na oskarzenia o koniunkturalnosc. Twôrcom „Rastra” — Lukaszowi
Gorczycy i Michalowi Kaczynskiemu —zarzucano
cyniczne i instrumentalne wykorzystanie krytyki,
sluzqce wykreowaniu popytu na konkretny, preferowany przez nich rodzaj sztuki, oraz podstçpne
dyskredytowanie konkurencji. Ewolucja „Rastra”
stala siç zresztq, jak zauwaza Jakub Banasiak,
„najlepszq metaforq przemian polskiej sztuki: to
droga od artzina do A rt Basel, najwiçkszych na
swiecie targôw sztuki”53.
Odnoszqcemu coraz wiçksze sukcesy „Rastrowi” szybko wyrôsl antysystemowy konkurent —
powstaly w 2008 roku anonimowy, przesmiewczy
kolektyw T h e Krasnals, zlozony z ludzi znajqcych
swiat sztuki od podszewki. Krytyka Krasnali byla
krytykq totalnq, wymierzonq nie tyle w konkretne
dziela (choc zaczçla siç od dyskredytowania prac
W ilhelma Sasnala), co w caly swiat sztuki. Krytykujqc w bezpardonowy i niejednokrotnie brutalny
sposôb wszystko i wszystkich, T h e Krasnals szybko
stali siç najbardziej zajadlymi przeciwnikami „kartelu sztuki”. D o krytyki artystycznej wprowadzili
bezkompromisowosc, nowe formy (gry, zagadki,
manifesty), lqczqc jq niejednokrotnie z krytykq
wizualnq w postaci diagramôw, wykresôw, karykatur, obrazôw i happeningôw. Wslawili siç agresywnym jçzykiem i blyskotliwymi, chwytliwymi
tytulami (na przyklad Czupryna jak kapusta, za to

giowa pusta. Czyli o Lukaszu Gorczycy545, Comrade
Sierakowski55). Swojq twôrczosc reklamowali slowami:
[...] to co wspôlne dla pasozytôw zerujqcych ostatnimi laty na sztuce, to to ze aktywnie zajmujq siç
lansingiem, lobbingiem i fuckingiem. Glôwnym
m ankam entem elity polskiej sztuki wspôlczesnej
jest fakt, ze utracila ona zdolnosc rozrôzniania dobrej i zlej sztuki, w zwiqzku z tym mamy w Polsce

52 A. Slodownik, Rastrakrytycy, [w:] http://www.dwutygodnik.com/artykul/857-rastrakrytycy.html.
53 Cyt. za: tamze.
54 http://the-krasnals.blogspot.com/2013/04/czupryna-jak-kapusta-za-to-gowa-pusta.html.
55 http://the-krasnals.blogspot.com/search/label/
comrade%20Sierakowski.
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do czynienia z coraz wiçkszq ilosciq fikcyjnych lub
omylkowych karier artystycznych. Dluzsze przebywanie w towarzystwie dzisiejszej salonowej sztuki
skohczyc siç moze schorzeniami wqtroby, zepsuciem smaku i skrzywieniem artystycznego mora
le. Pod plaszczykiem spolecznego zaangazowania
wciska nam siç artystycznq tandetç. T h e Krasnals
zachowujq jednak pogodç ducha, w obyciu bywajq
bardzo sympatyczni56.

Mnogosc i polifonicznosc tekstôw krytycznych
na blogach, w czasopismach, na Facebooku i w katalogach miala poskutkowac rozmyciem dyskursu
krytyczno-artystycznego, co postulowal Jakub B a
nasiak w slynnym tekscie Archipelag, link, troll.
Krytyka dzisiaj z 2012 roku. C hoc sygnalizowal on
powazny kryzys krytyki artystycznej, piszqc: „[...]
krytycy gazetowi swoje, krytycy z okolic srodowiskowego mainstreamu swoje, krytycy »niezalezni«
swoje, »drugi obieg« swoje, »wykluczeni« swoje,
»Obieg« swoje i Karolina Plinta swoje. A wszyscy
oni sq tylko sumq linkôw do konkretnych tekstôw, nie kreujq ani polemik, ani szkôl myslenia,
ani, tym bardziej, srodowisk”57, to wbrew tym pesymistycznym prognozom ostatnie lata okazaly siç
okresem renesansu krytyki artystycznej w Polsce.
Chociaz U N ESC O wpisalo zawôd krytyka sztuki
na listç zawodôw zagrozonych znikniçciem, u nas,
jakby na przekôr, krytyka ma siç coraz lepiej. Toczq siç burzliwe polemiki rozpalajqce emocje zarôwno krytykôw, jak i milosnikôw sztuki, powstajq
nowe pisma („Szum”, „Dwutygodnik.com”) i fora
dyskusji o sztuce na Facebooku, coraz czçsciej
powstajq warsztaty pisania o sztuce (Muzeum
Narodowe), studia akademickie z zakresu kryty
ki (Uniwersytet M ikolaja Kopernika w Toruniu),
konferencje i debaty o stanie krytyki (organizowane na przyklad przez „Kulturç Liberalnq”).
Sami krytycy przescigajq siç natomiast glôwnie
w krytykowaniu krytyki i siebie nawzajem, zapominajqc niekiedy o swojej glôwnej powinnosci,
jakq jest —wciqz —krytyka sztuki.
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STRESZCZEN IE
Artykul kresli map^ zjawisk i tend encji artystycznych w sztuce polskiej ostatnich dwoch dekad uj^tq
w form^ kalendarium. Wsrod prezentowanych zjawisk wyrozniaj^ si^ tendencje malarskie, dzialania
subwersywne zwi^zane z interw encjam i w przestrzeni
kom unikacji spolecznej oraz charakterystyczne zainteresowanie historic i pami^ci^. Uklad kalendarium pozwala na sledzenie dynamiki przemian w sztuce ostatnich lat oraz je j krytycznych omowiefi, jednoczesnie
ukazuj^c synchroniczne wspolwyst^powanie roznych
postaw - sztuki krytycznej, popbanalizmu, inspiracji
surrealistycznych we wspolczesnym malarstwie, eksperymentow sztuki instalacji. Artykul prezentuje takze

polifoniczne i wielokanalowe wypowiedzi krytyki artystycznej, obejmuj^ce zroznicowany styl, a takze obecnosc w mediach. Porz^dkuj^c obraz wspolczesnego
zycia artystycznego, ukazuje zarazem skomplikowane
relacje mi^dzy odmiennymi formulami artystycznymi
i j^zykiem krytyki ksztaltowanym w roznych srodkach
kom unikacji, od tradycyjnych katalogow po swobodne
wypowiedzi, udost^pniane w formie blogow i sieci spolecznosciowych.

Slowa klucze

: sztuka krytyczna, kontrkultura, sztuka
polska po 1998, neosurrealizm, popbanalizm, krytyka
artystyczna w Internecie, mloda krytyka artystyczna

SUM M ARY

Polish Art after 1998 and Art Criticism
ied in style statem ents o f the art criticism and their
presence in the media. T h e author arranges the image
o f the contemporary artistic life and, simultaneously,
depicts the com plicated relation betw een different ar
tistic formulas and the language o f the criticism that
was shaped by various means o f com m unication, from
traditional catalogues up to the casual statements,
shared via blogs or social networks.

Anna Struzik, Sztuka polska po 1998 roku a krytyka artystyczna

T h e article outlines artistic phenom ena and ten
dencies in the Polish art o f the last two decades,
in a form o f an almanac. Am ong the phenom ena shown,
one can distinguish painting tendencies, subversive
actions connected with interventions in the space
o f social com m unication and the characteristic inter
est in history and memory. T h e layout o f the almanac
allows one to follow the dynamics o f changes in the
contemporary art and the critical studies about it,
while simultaneously it shows the synchronous coex
istence o f various attitudes: critical art, pop-triviality,
surrealistic inspirations in the contem porary painting
or the experiments o f the installation art. T h e article
also outlines the polyphonic, m ulti-channel and var
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