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ale oczywiście niemożliwego do odtworzenia. Koncept 
„restauracji”, której etymologia odnosi się do gestu odwra-
cającego skutki działania czasu i intencyjnych lub niein-
tencyjnych manipulacji obiektami, jest przykładem tego 
utopijnego pomysłu. Genezę procesu konserwacji-re-
stauracji stanowią paradoksy dotyczące zrozumienia nie-
odwracalności czasu i diachronicznego istnienia obiektu. 
Jeśli poddamy je głębszej analizie, ujawnią niezdolność 
do myślenia w ramach konserwacji (zarówno jej praktyki, 
jak i teorii) o alternatywnych, nieliniowych koncepcjach 
czasu, co stwierdziłam w mojej książce – Paik’s Virtual 
Archive: Time, Change, and Materiality in Media Art4 .

Nie trzeba dodawać, że konserwacja, jak każda interwen-
cja, pozostanie zawsze aktem interpretacji i bardziej niż 
do stabilizacji przyczynia się do zmieniania oraz zmien-
ności obiektów.

Fluxus i post-Cage’owska  
estetyka 

Przełom w paradygmacie sztuki i w praktykach artystycz-
nych awangardy w latach 1950–1970, a zwłaszcza wpro-
wadzenie konceptu performansu i zdarzeń związanych 
z Fluxusem do repertuaru sztuk wizualnych, zainicjował 
ponowne rozważenie wspominanej wcześniej domniema-
nej statyczności obiektu. W erze, która nastąpiła po dzia-
łaniach Cage’a i ich specyficznej estetyce, dostrzeganie 
zmian i zmienności w dziełach sztuki było nieuniknione. 
Zmiany powoli zaczęły także dotyczyć etosu ochrony-
-konserwacji. Dzieła trwające krótko, konceptualne dzieła-
-skrypty, instrukcje, performansy i efemera sprowokowały 
dramatyczne przemyślenia dotyczące zarówno tego, czym 
jest konserwacja, jak i tego, czym jest „obiekt konserwa-
cji” oraz czym może się stać5 . Z dzisiejszej perspektywy 
można stwierdzić, że skutek pojawienia się w ostatnich 
dwóch dekadach nowych sposobów myślenia w ramach 
konserwacji jest nieodwracalny. Jednak, mimo że zmiana 
paradygmatu może być obserwowana na wielu przykła-
dach europejskich i północnoamerykańskich projektów 
badawczych oraz seminariów, byłoby fałszem stwierdzić, 
że doszło do zupełnego zerwania z materialistycznymi 
ideologiami tradycyjnej konserwacji.

4  Hölling, H., 2017, Paik’s Virtual Archive: On Time, Materiality and Change in Media Art, 
University of California Press, Oakland.
5  Hölling, H., 2015, Revisions – Zen for Film, Bard Graduate Center, New York, 
dystrybucja: University of Chicago Press, Chicago.

ruchy i zmiany wszechświata nie znają limitów”3 – jak 
twierdzi teoretyk filmowy i historii sztuki Bliss Cua Lim, 
inspirowana przez Henriego Bergsona, jednego z najbar-
dziej fascynujących filozofów ostatniego wieku, mającego 
kluczowe znaczenie w rozwoju również mojego myślenia.

Paradoksy konserwacji

Rozumienie procesualności właściwej dla świata artefak-
tów może być istotne przy rozważaniu zaangażowania 
konserwatorów w materię dzieł sztuki i obiekty. W takim 
zaangażowaniu ceni się, zgodnie z tradycyjnym przekona-
niem, stabilność fizyczną rzeczy w dążeniu do jej stałego 
zachowania lub nawet powrotu do poprzedniego, pierwot-
nego stanu dzieła (często mówi się wtedy o „oryginalnym” 
lub „pierwotnym” stanie dzieła). Można powiedzieć, że 
imperatyw tradycyjnej konserwacji – używam tu słowa 
„konserwacja” w szerszym sensie, typowym dla kręgu 
anglo-amerykańskiego (jako konserwacja-restauracja), 
a także jako ekwiwalent polskiej „ochrony” i „zachowa-
nia”, to jest konserwacji-restauracji – zakładał traktowanie 
obiektów statycznie. W związku z tym ewentualna ich (lub 
w nich) zmiana była konotowana negatywnie. Na wszel-
kie sposoby starano się ukryć taką zmianę, uniknąć jej lub 
ją zatrzymać – „aresztować”. Angielskie sformułowanie 
to arrest change trafia w sedno, jeśli chodzi o strategię 
podejmowania decyzji. Zatrzymywanie dzieł w czasie nie 
oddala ich tak bardzo od przeszłości, jak od przyszłości. 

Założenie, że dzieła sztuki lub obiekty są stabilne lub sta-
tyczne, pochodzi z romantycznej idei unikalności dzieł 
sztuki, powstałych w trakcie celowej działalności artysty 
będącego geniuszem, i z towarzyszących jej zagadnień 
oryginalności oraz autentyczności, często przypieczęto-
wanej ręką autora. Dalsze paradoksy tak rozumianej idei 
sztuki i jej konserwacji zakładały, że dostęp do prawdy 
o obiektach i dziełach sztuki jest gwarantowany poprzez 
narzędzia analizy naukowej (na podstawie pozytywizmu 
zrodzonego w oświeceniu). Instrumentarium naukowe 
umożliwiało pozorny dostęp do różnych aspektów ory-
ginalności i autentyczności obiektu, przyczyniając się do 
rozwoju koneserstwa, rozumianego w sensie uwierzytel-
niania i autentyfikacji sztuki. Następne paradoksy wyni-
kające z takiego rozwoju sytuacji prowadziły do zrodzenia 
się wiary w możliwość powrotu do poprzedniego, inten-
cyjnego stanu dzieła sztuki lub obiektu – stanu idealnego, 

3  Bliss, C. L., 2009, Translating Time: Cinema, the Fantastic, and Temporal Critique, Duke 
University Press, Durham, s. 53.
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rzy i artystów sztuki wizualnej, przypomina nam o zmien-
ności i procesualności właściwych dla świata artefaktów2 . 
Jest to zagadnienie zbyt często pomijane, zwłaszcza gdy 
analizujemy rozszerzone pole konserwacji, w tym pre-
zentacji i kuratorskich praktyk, które przez długi czas 
zakładały pewną stałość obiektów-przedmiotów, a nawet 
dążyły do jej osiągnięcia. W rzeczywistości, rzecz jasna, 
„nic nie jest w stanie spoczynku, ponieważ oscylacyjne 

2  Mimo że Cage mógł także mieć na myśli brak możliwości reprezentowania przez 
obiekt realności (ponieważ znajduje się ona w procesie stałego powstawania), używam 
tego pojęcia w sensie problematyki związanej z paradygmatem statycznego lub 
stabilnego obiektu. Obiekt ten został poddany egzaminowi, a do pewnego stopnia 
zakwestionowaniu, przez praktyki artystyczne drugiej połowy XX wieku.

Wstęp: świat to proces

Mówisz: prawdziwy ten świat, jaki jest. Jednak on taki 
nie jest, on zmienia się i porusza! Nie czeka na nas, aby 
się zmienić [...]. Świat jest bardziej mobilny, niż można 
sobie wyobrazić. Zbliżasz się do tej rzeczywistości, gdy 
mówisz, że świat „prezentuje się”, to znaczy, że nie ma go 
istniejącego jako przedmiot. Świat, rzeczywistość, nie jest 
obiektem. To jest proces1 .

Tymi słowami John Cage, jeden z najbardziej wpływowych 
kompozytorów awangardowych, teoretyków muzyki, pisa-

1  Cage, J., Charles, D., 2000, For the Birds: John Cage in Conversation with Daniel 
Charles, Marion Boyars Publishers Ltd, Boston–London, s. 80.

Abstrakt
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▣ Nam June Paik, Zen for Film (1962–1964) – projekcja filmowa podczas wystawy „Revisions 
– Zen for Film” w Bard Graduate Center Gallery w Nowym Jorku (17.09.2015–22.02.2016), 
kurator: Hanna B. Hölling, fot. ©Ueli Alder



– efektywny w dystrybucji obiekt. W ramach badań spo-
tkałam się także z wersją 8-milimetrowego filmu, który 
mógł powstać przez mylną interpretację zawartości 
edycji Fluxus z walizy Fluxkit, a także różnorakie wersje 
na platformach YouTube i Vimeo8 . 

Zen for Film, zyskując nowe formaty, traci swoją 
medialną specyfikę i nabiera nowych znaczeń. Gdybyśmy 
chcieli go zakonserwować, nie moglibyśmy go wyświetlać 
przez projektor – to z pewnością jest przyczyna tego, że 
film jest przechowywany w pojemniku jako relikt. Czy 
Zen for Film byłby pozbawiony statusu reliktu, gdyby 
został wyświetlony? Lecz czy należy konserwować każdy 

8  Problematyka egzystencji wielu wariantów Zen for Film była podstawą 
przygotowanej w Bard Graduate Center w Nowym Jorku (17.09.2015–22.02.2016) 
wystawy „Revisions – Zen for Film” (kurator: Hanna B. Hölling), http://www.bgc.bard.
edu/gallery/galleryatbgc/pastexhibitions/revisions.html. Recenzja wystawy na 
łamach Artforum: Weiss, J., 2016, „Event Horizon: Jeffrey Weiss on Revisions – Zen for 
Film”, Artforum, March, s. 111–112. Dodatkowe informacje są zamieszczone na stronie 
autora www.hannahoelling.com.

pracę Roberta Rauschenberga, w której artysta maluje 
płótna białą ścienną farbą, czyniąc je – w interpretacji 
Cage’a – lotniskami dla światła i drobin kurzu. Film Paika 
działa w tych samych rejestrach: przy dłuższej kontem-
placji Zen for Film zmienia się z transparentnego filmu 
produkującego jasny obraz w mętną, zabrudzoną kliszę 
z paprochami. Jeśli utwór Cage’a jest o słyszalności, obrazy 
Rauschenberga o wizualności, to film Paika jest z pewno-
ścią o czasowości. Nicość, tak jak czysta biel, nie istnieje. 
Zawsze jest jakiś dźwięk, barwa lub ślad, które ujawniają 
się w procesie kontemplacji.  

W trakcie swojej ponadpięćdziesięcioletniej historii Zen 
for Film przemienił się z 16-milimetrowej startówki 
(rozbiegówki) w film nagrany w technice wideo, który 
uległ digitalizacji i jako taki był później dystrybuowany 
przez Electronic Arts Intermix (EAI) w Nowym Jorku. 
George Maciunas, impresario Fluxusu i wielbiciel filmu 
eksperymentalnego, użył bezdźwięcznego nagrania Zen 
for Film w jednej z wersji Fluxus Anthology, tytułując 
je Fluxfilm No. 1. Wersja ta została najprawdopodob-
niej wtórnie oddzielona od antologii w celach dystry-
bucyjnych, ponieważ pojawiała się w formie cyfrowej 
projekcji na wystawach, między innymi w Tate Liver-
pool w latach 2010–2011. Nie trzeba ukrywać faktu, że 
projekcja wersji cyfrowej jest problematyczna nie tylko 
z powodu zamrożenia dynamicznego charakteru filmu 
analogowego. To, co oglądamy, to w tym przypadku film 
pokazujący zniszczenia zakonserwowane w momencie 
nagrania, ale także przemiany ontologicznej, ponieważ 
z wcześniejszej, mającej „kinowy” charakter projekcji 
Zen for Film staje się nagraniem i dokumentacją, nosząc 
cyfrowe, a nie analogowe ślady zużycia. Ponadto Zen 
for Film istnieje także jako zamknięty w puszce relikt, 
będący – jak twierdzi kurator Jon Hendricks – oryginal-
nym filmem z lat 60., złożonym w archiwum kolekcjo-
nerów Silvermanów w Detroit (obecnie Gilbert and Lila 
Silverman Collection w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Nowym Jorku). W historii wystawiennictwa Zen for 
Film relikt ten często towarzyszył projekcji filmowej, do 
której używana była nowa startówka i nowo zakupiony, 
acz historyczny projektor. Dodatkowo, w połowie lat 60. 
Maciunas umieścił fragmenty 16-milimetrowego filmu 
w edycjach Fluxus, które były kompilacją obiektów róż-
nych artystów Fluxus zawartych w walizach attaché, tak 
zwanych Fluxkits. Tę wersję Zen for Film umieszczano 
w plastikowym pudełku i niekoniecznie była ona prze-
znaczona do projekcji, a raczej stanowiła do-it-yourself 

▣ Nam June Paik, Zen for Film (1962–1964) – edycja Fluxus wyprodukowana 
przez George’a Maciunasa (1965), prezentowana z okazji wystawy „Revisions 
– Zen for Film” w Bard Graduate Center Gallery w Nowym Jorku (17.09.2015–
22.02.2016), kurator: Hanna B. Hölling, Gilbert and Lila Silverman Collection, 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, fot. Hanna B. Hölling

film, który zawiera ślady zmian? Skoro ten film z lat 60. 
został już zakonserwowany w puszce jako relikt (jeżeli 
rzeczywiście tak jest), dlaczego nie zachować-zakon-
serwować każdego kolejnego filmu-rozbiegówki? Czy 
można budować coraz większe archiwum Zen for Film 
bez końca? Co to właściwie znaczy, że konserwuje się 
fizyczne obiekty i materialne ślady? Czyż takie zacho-
wanie nie odpowiada zachowywaniu wszelkich rekwi-
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Ze względu na prekursorską rolę Nam June Paika w roz-
woju sztuki performans, zakwestionowanie idei stabil-
nego obiektu oraz nacisk na aspekty czasowości i trwania 
Fluxus jest świetnym terenem do testowania powyższych 
propozycji. Ponadto Fluxus, jak happening, performans czy 
teatr eksperymentalny, oferuje spotkania z intermedialno-
ścią bezpośrednio powiązaną z tematem syntezy sztuk 
i z ugruntowanym w języku historyków sztuki niemieckim 
słowem Gesamtkunstwerk, tworzącym konceptualną 
ramę sympozjum, na którym była prezentowana wcze-
śniejsza wersja tego tekstu. Rozumiane w tym kontekście 
pojęcie Gesamtkunstwerk przekazuje sens dzieła sztuki, 
które oddziałuje na wiele zmysłów i jest charakteryzowane 
przez multimedialność lub mieszaną medialność (w sensie 
zjednoczenia wielu sztuk). Jako dzieło totalne było czymś 
przeciwnym do innego imperatywu modernizmu, miano-
wicie do tak zwanego medium specificity (specyficzności 
medialnej), które identyfikowało gatunki sztuki precy-
zyjnie w ich specyficznej odmienności od innych form6 . 
Z kolei nacisk na sztukę w procesie położony w tytule 
niniejszego artykułu odnosi się do zmiany zarówno w zro-
zumieniu przedmiotu sztuki, jak i zaangażowania na polu 
ochrony oraz konserwacji. Sztuka w procesie odnosi się 
tutaj do zmienności jako indeksu czasu lub jako indeksu 
upływu czasu, zgodnie z tezą Arystotelesa klasyfikującą 
czas jako obserwację zmiany w relacji do tego, co było 
„przed”, i do tego, co nastąpi.

Pusty film7

Zen for Film, który Paik stworzył w latach 1962–1964, to 
prototypowy film Fluxus lub Fluxfilm, pierwotnie w formie 
około 1000 stóp czystej 16-milimetrowej taśmy – star-
tówki (rozbiegówki), wyświetlanej na ekran. Zen for Film 
to antyfilm, który – podobnie jak pozorny brak dźwięków 
w seminalnym utworze 4’33’’ (1952) Cage’a – nie ujawnia 
nic innego jak swoje własne cechy materialne. W Zen for 
Film odgłosy filmu, który głośno biegnie przez terkoczące 
rolki projektora, i niekończąca się akumulacja kurzu oraz 
rys na kliszy, które są naturalną cechą zużywającego się 
filmu, stanowią treść i zawartość estetyczną dzieła. Mimo 
że 4’33 ’’ jest uważany za utwór o ciszy, Cage, w geście 
Duchampowskiego ready-made, nadał status dzieła 
przypadkowym odgłosom, szumowi i oddźwiękom śro-
dowiska (raczej niż ciszy). Przypomina to wcześniejszą 

6  Foster, H., Krauss, R., Bois, Y., Buchloh, B. H. D., Joselit, D., 2011 (2004), Art since the 
1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames and Hudson, London, s. 788.  
7  Dokładny opis historii, estetyki i ontologii Zen for Film można znaleźć  
w: Hölling, H., 2015.

Moją intencją jest dokonanie krytycznej rewizji nie-
których jawnych i ukrytych pojęć z zakresu konserwa-
cji. Główną inspiracją była chęć skonsolidowania kilku 
tematów, a mianowicie: relacji między dziełami sztuki 
i archiwum (rozumianym tutaj w dwojaki sposób: jako 
koncept i jako fizyczna przestrzeń), aspektu zmian 
i zmienności w dziełach sztuki, a także ich relacji 
do czasu, włącznie z pojęciem czasowości obiektów 
i (ich) trwania (ang. temporality, duration). W ści-
słym związku z tym pozostaje pytanie frapujące mnie 
od dawna, a odnoszące się do sposobu i formy trwania 
dzieła sztuki lub obiektu w czasie oraz tego, jak utrzy-
mują one swoją tożsamość pomimo fizycznych i kon-
ceptualnych zmian, które w nich i z nimi zachodzą. 
Innymi słowy: czy można przedstawić koncepcję dzieła 
sztuki lub obiektu w relacji do ich czasowej i transfor-
macyjnej materialności? 

Moje tezy będą przedstawione na praktycznych przy-
kładach. Jednym z nich są zdarzenia z pierwszego Flux-
film – Zen for Film, stworzonego przez Nam June Paika, 
koreańsko-amerykańskiego artystę mediów i powszech-
nie akceptowanego ojca sztuki wideo. Dwie kolejne prace 
Fluxus – Make a Salat (1962) Alison Knowles i Exit 
(1961) George’a Brechta – posłużą zbliżeniu się do argu-
mentu czasowości i trwania.

▣ Nam June Paik, Zen for Film (1962–1964) – projekcja filmowa podczas 
wystawy „Revisions – Zen for Film” w Bard Graduate Center Gallery w Nowym 
Jorku (17.09.2015–22.02.2016), kurator: Hanna B. Hölling, fot. ©Ueli Alder
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Social Research w Nowym Jorku wywarły wielki wpływ 
na artystów Fluxus. Innym źródłem inspiracji była kla-
syczna, a później awangardowa muzyka, jak w przypadku 
Nam June Paika. Prace tworzone w erze Cage’owskiej 
i post-Cage’owskiej dzięki złożonej logice repetycji i insce-
nizacji, a także obecności instrukcji lub skryptu umożliwiły 
ponowną prezentację dzieła, jego re-enactment. Instrukcje 
manifestowały się fizycznie, ale mogły być także obecne 
niejawnie. Instrukcja pozbawia dzieło jego materialno-
ści, a jednocześnie zabezpiecza stabilność jego ciągłości. 
Materiał (obiekt lub ciało) zmienia się i jest zastępowany 
nowym, innym materiałem. Można stwierdzić, że obec-
ność instrukcji jest indykatorem otwarcia dzieła na zmiany. 
Podobnie jak w muzyce, dzieło jest wykonywane na pod-
stawie instrukcji i występuje w postaci zrealizowanej 
wyłącznie w czasie takiego wykonania. Jednym słowem: 
dzieło trwa krótko. Inaczej jest w przypadku tradycyjnego 
malarstwa i rzeźby, ponieważ w większości przypadków 
są one stworzone, aby trwać wiecznie (przynajmniej tak 
sądzimy w zgodzie z rozumieniem ludzkiej czasowości). To 
marzenie o wieczności jest mierzone w proporcji do ludz-
kiej egzystencji i przemijania oraz przypomina wcześniej-
szą dyskusję o pozornej stabilności obiektów.

Jeśli spojrzymy na Zen for Film pod tym kątem, jego 
kontynuacja wydaje się zapewniona przez jego ciągłe, 
powtarzające się realizacje w różnych muzeach, galeriach 
i miejscach wystawowych. Procesualny charakter Zen 
for Film i logika zmienności opierają się na obecności 
instrukcji, która gwarantuje jego przetrwanie, determi-
nowane kulturą, instytucjonalną polityką, indywidualną 
ideologią (i od czasu do czasu mitologią). Czynniki te 
grały dużą rolę w ciągu ponad 50 lat istnienia Zen for 
Film, który stał się wieloma filmowymi projekcjami, reli-
kwią i rekwizytem, częścią Fluxfilm Anthology, obrazem 
cyfrowym i edycją Fluxus. 

Czy w erze postinternetowej, w następstwie simulacrum, 
drugiego życia (second life) w czasie rozszerzonej rzeczy-
wistości (augmented reality) i technologii druku 3D jest 
możliwe, aby ponownie wyobrazić sobie, czym Zen for Film 
może się jeszcze stać?

***

Idea dzieła sztuki opartego na skrypcie lub instrukcji 
została szeroko przyjęta w okresie po artystycznych eks-
perymentach Cage’a. Jego wykłady w New School for 

▣ Klatka z filmu Alison Knowles Makes a Salad, High Line, West 16th Street, 
Nowy Jork (22.04.2012), https://www.youtube.com/watch?v=pc5_pexVob8 
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Archiwum

Lecz gdzie leżą granice takiej zmienności? Koncept archi-
wum i funkcja działań konserwatorskich w kontekście 
istnienia tego archiwum oferują tutaj potencjalne roz-
wiązanie. Archiwum, w swojej fizycznej, taktylnej sferze, 
jest repozytornią dokumentów, pozostałości, rekwizytów 
i obiektów. Z kolei w wirtualnej sferze zawiera wiedzę 
o swojej funkcjonalności, wiedzę ukrytą, nieeksplikowaną 
(tak zwaną tacit knowledge), pamięć, oraz umiejętno-
ści (w sensie wiedzy, jak coś zrobić, zyskać umiejętno-
ści i znajomość technologii). Koncept archiwum regu-
luje to, co można zrealizować, i ustanawia limity co do 
zmienności dzieła. Taka zmienność dzieła jest zależna od 
wyroków związanych z czynnikami kulturowymi, poli-
tycznymi, technicznymi i ekonomicznymi, dominującymi 
w danym czasie i kontekście. Archiwum ustawia próg 
i zasadę dyskursu11 . Można powiedzieć, że określa limity 
w nowych realizacjach dzieła i jego zmienności, które 
są zależne od kultury konserwacji. Ustala także zasady 
dotyczące tego, co można powiedzieć lub co można 
wykonać zarówno w odniesieniu do teraźniejszości, jak 
i do przeszłości. 

Kontynuacja

W związku z tym proponuję, aby omówić Zen for Film 
w kontekście nie jego konserwacji, ale kontynuacji – ter-
minologia ta zyskuje znaczenie w odniesieniu do zmien-
nych dzieł sztuki. Kontynuacja taka jest sumą wielorakich 
zmian dzieła i stoi w opozycji do tradycyjnej konserwacji, 
jako aktu zamrażania dzieła sztuki w jednej preferowanej 
formie lub dążenie do przywrócenia „pierwotnego” stanu. 
W przeciwieństwie do konserwacji, zrozumienie trajek-
torii dzieła sztuki jako jego kontynuacji jest uznaniem 
procesu jego ciągłej realizacji – procesualności. Wracając 
do pojęcia Gesamtkunstwerk, należy stwierdzić, że takie 
rozumienie realizacji dzieła na podstawie archiwum może 
stanowić alternatywę dla zrozumienia pojęcia gesamt 
(totalne, całe) w zestawieniu z Kunstwerk (dzieło 
sztuki); oznacza bowiem totalną ciągłość transformacji 
dzieła sztuki i uznanie dzieła za proces, to znaczy nie za 
statyczny obiekt, ale proces kumulujący wszystkie jego 
zmiany (takie pojęcie byłoby przeciwieństwem skończo-
ności, zastoju lub fiksacji).

11  Moje rozważania dotyczące konceptu archiwum odnoszą się bezpośrednio do 
konceptu archiwum Michela Foucault. Zobacz także: Foster, H., Krauss, R., Bois,  
Y., Buchloh, B. H. D., Joselit, D., 2011 (2004). 

zytów i śladów performansu? Z jeszcze innej perspek-
tywy: jeżeli każdy projektowany film-rozbiegówka Zen 
for Film nie zostanie zachowany, to czy nie zdradzimy 
w ten sposób materialistycznej ideologii konserwacji, 
która zakłada zachowanie każdego elementu Zen for 
Film nawet wtedy, gdy powstają one podczas jego nie-
kończących się materializacji? Czy obecność reliktu nie 
jest właśnie dowodem na chęć zachowania i konserwacji 
wszystkich fizycznych obiektów i śladów? 

Jaka byłaby różnica między projekcją filmu z Fluxkit, fil-
mu-reliktu z lat 60, a projekcją nowej 16-milimetrowej 
startówki? Jeśli w momencie „wypożyczania” Zen for 
Film jako projekcji filmowej nic właściwie (poza instruk-
cją i dokumentami) nie jest fizycznie wymieniane pomię-
dzy instytucją wypożyczającą (na przykład MoMA) 
a instytucją wystawiającą, to gdzie jest „autentyczne” 
dzieło?9 Czym zatem to dzieło jest oraz jak i kiedy jest? 

Zmienność raczej  
niż wariabilność 

Zen for Film demonstruje, że tradycyjne teorie konserwacji, 
ale także nowszy paradygmat wariabilności (ang. variabi-
lity) nie są adekwatne do nowego rozumienia konserwacji. 
Dlatego używam pojęcia zmienności (ang. changeability), 
które dotyczy potencjału dzieła sztuki do zmiany, transfor-
macji z jednego stanu w drugi. Zmienność dzieła może być 
obserwowana w czasie i odbywa się w czasie; może obej-
mować oczywiste zmiany fizyczne (znane z tradycyjnych 
mediów) oraz fundamentalne zmiany, które są ewidentne 
w historycznej praktyce (na przykład przejście filmu z aktyw-
nej prezentacji do pasywnego reliktu), a które różnią się od 
paradygmatu wariabilności10. Można powiedzieć, że duża 
liczba dzieł (na przykład instalacje multimedialne, performans 
i Fluxus events – zdarzenia) pozwala akceptować zmienność 
jako wartość – ucieleśnia zmianę jako fundamentalny skład-
nik ich tożsamości.

9  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku (MoMA) jest tylko jedną  
z potencjalnych „wypożyczalni” Zen for Film. Center Georges Pompidou w Paryżu, 
Harvard Art Museums, a także potencjalnie każdy prywatny kolekcjoner będący  
w posiadaniu jednej z wielu edycji Fluxus mógłby zostać „wypożyczającym”. Od śmierci 
Paika w 2006 roku zezwolenie na projekcje musi być dodatkowo udzielone przez 
prezydenta Nam June Paik Estate – Kena Hakutę. 
10  Wariabilność została zaproponowana przez Variable Media Network i dotyczy 
dzieł, których rdzeń nie zmienia się, mimo że materiały użyte do instalacji mogą 
się zmienić. Wariabilność zakłada pewne parametry stałości, natomiast koncept 
zmienności tutaj zaproponowany może dopuścić do radykalnej transformacji dzieła. 
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stałości, zgodnie z zachodnimi normami kultury muzeal-
nej, mogą pełnić tradycyjną funkcję (pozornie) długotrwa-
łych i możliwych do zachowania obiektów. Co więcej, jeśli 
prace nie mają funkcjonować jako przedmioty kolekcjo-
nerskie, ale są reliktami przeszłych performansów (Zen for 
Film jest tutaj świetnym przykładem), to procesy utowa-
rowienia kultury i względy ekonomiczne, a także rynkowa 
wartość sztuki wymuszają konserwację. Proces tradycyj-
nej muzealizacji jest w konflikcie z dziełami, które trwają 
krótko, które zanikają. Zbyt głęboko zakorzeniona jest 
chęć wyleczenia smutku i tęsknoty za znikającym dziełem 
przez fetysz pozostającego obiektu. 

Reasumując: konsekwencje takiego myślenia mogą mieć 
fascynujące implikacje. W formie filozoficznego ćwicze-
nia spróbujmy odwrócić na chwilę standardowe zało-
żenie, że dzieło sztuki jest przedmiotem trwałym lub 
długowiecznym, i zapytajmy, czy wszystkie dzieła mogą 
być ewentualnie pojmowane w kontekście ich relacji do 
czasu i rozumiane zarówno jako krótkie, jak i jako długie 
zdarzenia, performansy oraz procesy. W tym przypadku 
obiekty tradycyjnego malarstwa lub rzeźby byłyby długo 
trwającymi dziełami sztuki. To może również odwrócić 
konwencjonalne myślenie w ramach konserwacji: zamiast 
mierzyć się z naturą nowych mediów (multimedialność, 

To stwierdzenie jest bardzo istotne, jeśli chodzi o ideę 
kontynuacji dzieł sztuki, i stanowi wyraz mojej koncepcji 
wolnej oraz szybkiej sztuki (ang. slow and fast art), roz-
winiętej przeze mnie w książce Paik’s Virtual Archive16 . 
Zamiast kontrastować pozornie trwałe dzieło sztuki 
z nietrwałym i efemerycznym, proponuję rozważyć jego 
istotę z punktu widzenia względności trwania dzieła 
sztuki w czasie. Możemy więc mówić o dziełach krótko 
trwających i długo trwających. Dzieła o krótkim trwaniu 
(o „krótkiej żywotności”), takie jak zdarzenia Fluxus i per-
formanse, wydają się wymagać wskazówek w zakresie 
trwania w postaci instrukcji lub skryptu. Jednocześnie dłu-
gotrwałe, pozornie długowieczne dzieła, takie jak trady-
cyjne malarstwo i rzeźba, ich nie potrzebują.

Ponadto, dzieło, które trwa tylko przez krótki czas, takie jak 
performans i zdarzenie Fluxus, wytwarza ogromną liczbę 
obiektów, które działają przeciwko jego doczesnemu trwa-
niu, przeciwko „pędowi ku śmierci”, ochrzczonemu przez 
Zygmunta Freuda „instynktem śmierci” (niem. Todestrieb). 
Dokumentacja (film, wideo, fotografia, tekst), rekwizyty, 
kostiumy, pozostałości i relikwie starają się wypełnić lukę 
stworzoną przez krótkość trwania dzieła. Podczas gdy 
krótko trwające dzieło kończy się, generowany niedobór 
trwania dzieła tworzy chęć kolekcjonowania i zbierania 
wszystkiego, co po nim zostaje, w ten sposób powiększa-
jąc archiwum. Jak we Freudowskiej teorii fetyszu, pragnienie 
gromadzenia przedmiotów-pozostałości w momencie nie-
obecności dzieła nigdy się nie kończy. Christopher Bedford 
nazywa to zjawisko „wiralną ontologią performansu”, odno-
sząc ją do rozszerzonej historii śladów i reanimacji perfor-
mansu w różnorodnych mediach17.

Kochajmy obiekty

„Kochajmy obiekty, szanujmy obiekty” – apeluje amery-
kański artysta Claes Oldenburg, odwołując się do wła-
snych produkcji. „Obiekty, które pozostają z performansu, 
są efektem jego wykonania i wielokrotnych powtórzeń. 
Performans jest najważniejszy, ale kiedy się skończy, 
jest tam szereg jego części, które mogą być izolowane – 
pamiątki lub pozostałości obiektów”18 . Te obiekty-pozo-

16  Hölling, H., 2017, s. 122–120.
17  Bedford, Ch., 2012, „The Viral Ontology of Performance”, w: Perform, Repeat,  
Record: Live Art in History, red. A. Jones, A. Heathfield, Intellect, Bristol–Chicago,  
s. 77–87. Przykładem takim jest nie tylko Zen for Film, ale różnego rodzaju performanse. 
Spójrzmy, na przykład, na stratygrafię dokumentacji w Parasite Lilly Mike’a Kelly  
z 1980 roku, która się składa z instrukcji, kopii instrukcji, dokumentacji fotograficznej, 
dokumentacji audiowizualnej i innych obiektów związanych z dziełem. 
18  Oldenburg, C., 1995 (1962), „Residual Objects”, w: Claes Oldenburg: An Anthology, 
Guggenheim Museum Publications, New York.

▣ George Brecht, Word Event (1961) – notacja zdarzenia, http://www.blackmoun

tainstudiesjournal.org/wpcontent/uploads/2011/05/Fig2WordEventSpring196172dpi.jpg

wymiaru czasowego dzieła sztuki, co Brecht potwierdza, 
mówiąc: „Każdy obiekt jest wydarzeniem, a każde wyda-
rzenie ma jakość podobną do jakości obiektu, (dlatego) te 
dwie kategorie są niemalże wymienne”14 .

   *** 

Instrukcja i skrypt to znaczący wkład muzyki moderni-
stycznej we Fluxus i sztukę konceptualną. Osborne twier-
dzi, że Cage rozszerzył pojęcie notacji zdarzenia i odsunął 
się od samowystarczalności notacji jako muzycznej jed-
nostki w stosunku do innych aspektów performansu.

Obserwujemy więc tu nie tylko transformacje stabilnego, 
pozornie wiecznie trwającego obiektu w dzieło o krótkim 
trwaniu, ale też przeobrażenia performatywnych, tem-
poralnych sztuk w sztuki wizualne. Obserwacja ta może 
wywrzeć wpływ na sposób, w którym możemy wyobra-
zić sobie istnienie dzieł sztuki wizualnej pod względem 
czasu ich trwania. Powraca tu także temat syntezy sztuk: 
koncepcja zmienności dzieł sztuki zbiega się z fenome-
nem dzieł przekraczających zdefiniowane progi wizual-
ności i performatywności. Ponadto, fenomen ten znajduje 
się w bezpośredniej relacji z awangardowym rozmyciem 
gatunku i mediów – pojawiły się tak zwane intermedia, 
które generują różnorodne formy artystycznej instalacji 
rozumiane zarówno jako fizyczne obiekty, jak i jako per-
formanse tych obiektów.

Względne trwanie nietrwałości

Wyciągając wnioski z wymienionych przykładów, zasta-
nawiam się, jakie zasady mogą tu być uwzględnione i na 
jakiej podstawie możemy utrzymać podział pomiędzy 
tradycyjnymi, stabilnymi artefaktami a ulotnymi, krót-
kotrwałymi lub efemerycznymi dziełami sztuki. Co to 
znaczy, że dzieło jest efemeryczne? Podczas jednej z naj-
bardziej fascynujących rozmów, jakie odbyłam przy okazji 
moich badań, brytyjski artysta performans Stuart Brisley 
stwierdził: „Nie chodzi o efemeryczność kontra stabil-
ność. Nic nie trwa zawsze. Chodzi o względne trwanie 
nietrwałości”15 .

14  Dezeuze, A., 2005, „Brecht for Beginners”, Papers of Surrealism, 4.
15  Brisley, S., 2008, „The Photographer and the Performer”, w: Live Art on Camera, red. 
A. MaudeRoxby, John Hansard Gallery, Southampton, s. 83.

Knowles i Brecht:  
instrukcje oraz zdarzenia Fluxus

Proposition 2: Make a Salad Alison Knowles miało swoją 
premierę 22 października 1962 roku w Instytucie Sztuki 
Współczesnej (ICA) w Londynie. Wykonania tego dzieła, 
według artystki, może podjąć się każdy. Owo Make 
a Salad składa się z instrukcji przypieczętowanej autorsko 
i z wolności interpretacji. W rzeczywistości Make a Salad 
było wykonywane wiele razy w różnych miejscach, głównie 
przez samą artystkę, i jest jednym z jej najbardziej znanych 
performansów. Osiemdziesięcioletnia artystka zakłada kon-
tynuację Make a Salad w postaci wolnych reinterpretacji 
przez innych, co wiąże się z bardzo radykalną otwartością 
dzieła, a także problematyką rozszerzonego pojęcia autor-
stwa. Otwarcie dzieła na interpretacje uwalnia je od mate-
rialistycznego przywiązania do obiektu – z jednej strony 
– i od przywiązania do osoby artystki wykonującej dzieło 
– z drugiej. Chociaż Fluxus oferuje nam także paletę prac 
radykalnie zdefiniowanych przez autorów, można stwier-
dzić, że to Fluxus zdarzenie (Fluxus event) i Fluxus nota-
cje jako wynik zdarzeń (event scores) wywarły największy 
wpływ na upowszechnienie takiej interpretatorskiej otwar-
tości. W książce Open Work, czyli Dzieło otwarte, która 
zbiega się chronologicznie z Fluxus, włoski estetyk Umberto 
Eco opatrzył tę wolność teoretycznym komentarzem12 . 

Koncepcja notacji staje się kluczowa w sztuce Geor-
ge’a Brechta, w jego notacji zdarzeń, które teoretyk sztuki 
Peter Osborne opisuje jako „uogólnione i przeniesione do 
medium języka” instrukcje13 . Zdarzenie Exit, stworzone 
przez Brechta w 1961 roku, oraz „pochodne” tego utworu 
– między innymi film Entrace to Exit i szyld Exit – są tego 
przykładami. Ponadto, skrypty i notatki Brechta wskazują 
na jego głębokie filozoficzne zaangażowanie w koncept 
zdarzenia oraz w warunki, które umożliwiają jego reali-
zację. Exit Brechta czy też jego kolejne dzieło The Case 
(1959) stanowią przykłady jego zainteresowań dotyczą-
cych tworzenia sytuacji, w których fizyczne obiekty są 
środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Obiekty te 
są jednocześnie dokumentami, rekwizytami i pozostało-
ściami zdarzenia. Ale transformacja z obiektu w zdarzenie 
i znów w obiekt ma kluczowe znaczenie w kontekście idei 

12  Eco, U., 1989 (1962), The Open Work, tłum. A. Cancogni, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts. Dzieło otwarte Umberto Eco jest doskonałym i czasowym 
przykładem opracowania idei, które były obecne w literaturze od dawna (weźmy, na 
przykład, polisemiczny charakter biblijnych tekstów). Dzieło otwarte niekoniecznie jest 
ekwiwalentem dzieła procesualnego.
13  Osborne, P., 2002, Conceptual Art: Themes and Movements, Phaidon, London, s. 21.
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niowe w stosunku do dzieła sztuki, należy stwierdzić, że 
generuje ona kolejną zmianę dzieła w jego długim lub 
krótkim czasie egzystencji, zgodną z szeregiem archiwal-
nych i kulturalnych uprawnień lub ograniczeń. 

Nie sugeruję, że teorie performansu powinny być rozu-
miane jako rozwiązanie non plus ultra, ale z pewnością 
mogą one zaoferować ciekawe, odwrócone spojrzenie 
na powinności konserwatorów. Takie nowe podejście do 
tradycyjnych obiektów, w którym bierze się pod uwagę 
względny czas ich trwania, może nauczyć nas czegoś 
o ukrytych niedoborach od dawna stosowanych teorii 
i otworzyć nowy obszar naukowej kontestacji. Pomoże 
nam także raz na zawsze porzucić wiarę w pozorną stabil-
ność cech obiektów, która zbyt długo dawała wypaczony 
obraz konserwatorskich działań poprzez doszukiwanie się 
trwałości, a tym samym izolowanie negatywnych cech 
dotyczących zmienności dzieł sztuki. 

Przedstawiony tu rodzaj myślenia oferuje zatem zamiast 
koncepcji konserwacji rozszerzoną koncepcję kontynu-
acji, która uznaje zmienność dzieł-procesów. Starałam 
się ukazać, że akceptacja wielorakich materializacji dzieł 
sztuki, polegających na instrukcji, skrypcie lub notacji, lub 
zrozumienie powolnej, procesualnej zmiany dzieł w długim 
czasie (ang. long term duration) warunkują ich przetrwa-
nie. Sens ten oddają słowa Dona DeLillo: „Noszę w sobie 
śmierć. Pytanie tylko, czy ją przetrwam”19.

Podziękowania

Artykuł stanowi opracowanie wykładu prezentowanego  
1 grudnia 2015 roku w Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie z okazji sympozjum „Sztuka w procesie”. Serdecz-
nie dziękuję profesor Iwonie Szmelter za zaproszenie mnie 
do wygłoszenia w mojej Alma Mater pierwszego wykładu 
w języku polskim i za możliwość wspaniałej wymiany 
poglądów. Podziękowania za krytyczne komentarze i edy-
torską pomoc kieruję do Iwony Szmelter, Piotra Szymora, 
Zofii Wydry oraz Teresy Domańskiej.

19  Słowa te należą do Jacka Gladneya – bohatera książki: DeLillo, D., 2009 (1985), 
White Noise, Penguin Classics, New York.

performans, zdarzenia) poprzez pryzmat zakorzenionych 
poglądów dotyczących tradycyjnych, „trwałych” obiektów, 
proponuję odwrócić sytuację i, przez pryzmat nowych 
mediów, zmagać się z tradycyjnym obiektem. Performans 
lub zdarzenia trwają krótko, lecz nie materializują się ina-
czej niż tradycyjne dzieła. Ponadto, liczba różnych mate-
riałów wytworzonych przez krótko trwające dzieło może 
być odwrotnie proporcjonalna do jego trwałości w czasie: 
im krótsze jest dzieło, tym więcej produkuje. W procesie 
muzealizacji i utowarowienia performansu oraz zdarzenia 
Fluxus materialne dowody, takie jak pozostałości, relikty, 
dokumentacja filmowa i wideo, mogą – choć nie bez kom-
plikacji – uzyskać nawet status samego dzieła sztuki. 

Ale co może być analogicznym do relikwii performansu 
i pozostałości elementem w przypadku tradycyjnych 
obiektów? Być może, nasze trwałe i stabilne dzieło jest, 
w pewnym sensie, własnym reliktem oraz pozostałością, 
gromadząc pokłady i dodatki ze wszystkich wcześniejszych 
interwencji (na przykład oczyszczanie, retusz), co poka-
zuje jego stratygrafia oraz zmiana ekspresji spowodowana 
inną ekspozycją lub nową ramą. W konsekwencji tego toku 
myślenia prace uznanych artystów utrzymałyby pozycję 
reliktu, lecz obraz, który kupiłam w Thrift Shop w zeszłym 
tygodniu za pięć dolarów i bez sygnatury, może być trak-
towany jako pozostałość po niedocenionym performansie.

Na zakończenie

Ontologiczna zmiana dotycząca prac stworzonych w erze 
post-Cage’owskiej nie tylko odzwierciedla generalną prze-
mianę w koncepcji sztuki (między innymi to, czym sztuka 
może być, i ta krótka dygresja ledwie prezentuje jej szkic), 
lecz również wywołuje gruntowne zmiany w podejściu 
do kontynuacji dzieł sztuki. Poza implikacjami teoretycz-
nymi, takie zmiany mogą również spowodować zawie-
szenie podziału na tradycyjne, długotrwałe, pozornie 
stabilne dzieła i krótko trwające, efemeryczne dzieła, 
jeszcze raz kierując nas w stronę pewnego rodzaju syn-
tezy. W codziennej praktyce zatem – zamiast próbować 
za wszelką cenę zatrzymywać zmiany zachodzące w dzie-
łach sztuki, co jest typowym celem konserwacji, i widzieć 
rolę konserwatora jako aktywnego aktora działającego 
w tej niemożliwej misji – moglibyśmy myśleć o wszelkiego 
rodzaju dziełach sztuki jako będących w ciągłym procesie 
ewolucji i zmian. W związku z tym proponuję rozumieć 
konserwację jako czasową interwencję w dzieła sztuki. 
Zamiast przypisywać konserwacji możliwości odtworze-
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