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Michał Łukaszuk 

PRZEKLĘTE OBRAZY 

Czego chcą obrazy? Pytanie to zadaje W.J.T. Mitchell, demaskując hipokryzję nowoczesnych społeczeństw, które lu-
bią postrzegać się jako racjonalne, tymczasem traktują obrazy tak, jakby wciąż żyły zaklęte w nich atawistyczne resztki 
animizmu czy totemizmu. (Przypis: kulminacja lęków animistycznych w kulturze popularnej emanuje z filmu Velvet 
Buzzsaw – w którym ożywione dzieła sztuki mordują nieludzkich kolekcjonerów i krytyków, fetyszyzujących i kapi-
talizujących ich aurę). Skoro obrazy żyją, mogą też działać, pragnąć i kusić. Kuszeniu obrazów ulegają ikonoklaści, 
których pięć typów wymienia Bruno Latour w tekście Iconoclash (2002). To między innymi ikonofile niemogący po-
godzić się z hegemonią jednego obrazu (idolatrią) i wierzący w witalny naddatek ruchomych przedstawień podlegają-
cych nieśmiertelnej replikacji – lub ci, którzy nie negują wszelkich obrazów, a krzywdzą jedynie te bliskie swoim wro-
gom (patrz: Tęcza). Atakując przedstawienia, paradoksalnie czynią je nadwidocznymi. Do typologii Latoura dodałbym 
inny typ ikonoklastów – wierzących, że życie obrazów jest nieśmiertelne i stawiających opór tak myślanemu życiu. 

Ujarzmianie obrazów może wynikać z bolesnego rozpoznania absolutnej bezcielesności wyalienowanej władzy. Repa-
racją tej traumy jest poszukiwanie ciała władzy w jej obrazach, a co za tym idzie – ucieleśnienie jej i uczynienie śmier-
telną bądź podatną na zranienie. Upajająca estetyka spektaklu karania obrazów i ich niszczenia może mieć moc rytu-
alnego oczyszczenia lub kreacji nowego porządku rewolucyjnego, zawierać nieusuwalną bliznę rażącego braku, piękną 
pustkę katastrofy (patrz: kontrowersje wokół wypowiedzi Karlheinza Stockhausena o zamachu na WTC), siłę upod-
miatawiającego gestu, ale też przemoc terroru, wandalizmu i szaleństwa. Zamiast prowadzić do terapeutycznego prze-
pracowania, nosi w sobie radykalną śmierć obrazu – zimną, żałobną i milczącą. 

W tym kontekście atak na własne ciało, jakiego dokonują artyści performatywni, jest gestem odbierającym władzy pa-
nowanie nad śmiertelnością ciała – systemowo edukowanego i dyscyplinowanego. Autoagresja staje się tu wyzwalają-
cym spektaklem powtórnego odegrania traumy – ale na własnych zasadach i na własnym ciele. 

Formą niszczenia jest okradanie. Petr Pavlensky, wykradając i upubliczniając sekstaśmę francuskiego polityka (za co 
zostaje natychmiast aresztowany), zawirusowuje system ukrywanymi obrazami. Uruchamiając ich cyrkulację, chwilo-
wo go zawiesza. Władza może nas inwigilować i poddawać naszą prywatność nieustannemu monitoringowi bezkarnie. 
Ten sam gest zwrócony wobec niej kończy się aresztem. Kraść można dane, tożsamości, idee, media, ale też informa-
cje, które mają pozostać utajnione i są strzeżone przed publiczną ekspozycją. Kradnie się widzialność (zgoogluj: Wiki-
leaks, Snowden, polityka widzialności). 

Kradnie się też dzieła sztuki. Ale czy kradnie się je same? Zacytujmy Mitchella:  

Muzea sztuki są formą hybrydy świątyni i banku, gdzie fetysze towarowe wystawia się w rytuałach publicznego 
oddawania czci, których celem jest wytworzenie estetycznej i ekonomicznej wartości dodatkowej.  

[W.J.T. Mitchell, Czego chcą obrazy?, przeł. Ł. Zaremba, 2013 (wyd. oryg. 2005), op.cit., s. 69]  

Kontekst muzealniczy i galeryjny winduje kapitał ekonomicznej wartości dodatkowej dzieła, fetyszyzując jego aurę,  
i pada ofiarą własnych akceleracji. Wytwarza obiekt pożądania – obraz pragnie być ujarzmiony i posiadany (patrz: słyn-
na kradzież Mony Lisy z Luwru). Muzeum, tracąc swój uświęcony obiekt, ośmiesza się, a jego władza zostaje okaleczo-
na, poniżona i wykastrowana. 

Ponówmy pytanie: czego chcą obrazy? W symultanicznym do tych rozważań wszechświecie mogą równie dobrze, 
zgodnie z inną tezą Mitchella, nie chcieć od nas niczego. Jednak zanurzmy się w pragnieniach paru z nich. 



★  

W 2013 r. pożar pochłania pracownie artystyczne na warszawskiej Pradze. Skala zniszczeń jest okrutna. Z pracowni 
Karola Radziszewskiego nie zachowuje się nic. W 2017 r. w ogniu staje Galeria Czułość na Starym Mieście w Warsza-
wie. Płomienie buchające z instalacji elektrycznej zajmują sufit. Prace Janka Zamoyskiego pokrywa sadza. Trzeba 
je, jak i samą galerię ewakuować z dotychczasowej siedziby, by po latach mogły znaleźć lokal zastępczy – Galerię Arse-
nał w Białymstoku. W 2019 r. płonie kolejne miejsce – tym razem pracownia Rafała Bujnowskiego. Ogień wybucha  
w nocy. W kilka minut tak przybiera na sile, że ugasić go jest w stanie jedynie straż pożarna. Udaje się ocalić część 
prac, część ma na sobie bliznę. (Przypis: w 1993 r. ogień trawi również pracownię Mirosława Bałki). 

Marek Kijewski w 1991 r. dokonuje brutalnego ataku na obrazy Marioli Przyjemskiej. Ciosy zadaje kuchennym nożem. 
Atakowana Tęcza Julity Wójcik płonie łącznie siedem razy. Włodzimierz Umaniec w 2012 r. w Londynie składa tuszem 
na obrazie Marka Rothki własny podpis z radykalnym manifestem yellowizmu. Usunięcie go będzie zmorą konserwa-
torów przez następne 20 miesięcy. W 2000 r. w warszawskiej Zachęcie na wystawie Piotra Uklańskiego Naziści przed 
telewizyjnymi kamerami Daniel Olbrychski wymierza cios. Cios szablą zachowaną z planu filmowego Potopu. Jego 
ofiarą pada wizerunek Karla Kremera – postaci, w którą aktor wcielił się w filmie Claude’a Leloucha Jedni i drudzy 
(1981). W tym samym roku, w tym samym miejscu poseł Witold Tomczak niszczy rzeźbę Maurizia Cattelana La nona 
ora. Pozbawia figurę papieża Jana Pawła II przygniatającego ją meteorytu. 4 lata później w białostockim Arsenale: 

[...] między godziną 12:00 a 13:00 była nagrywana wypowiedź Senatora Jana Szafrańca na temat aktualnie pre-
zentowanej wystawy WWW.KAŁUCKI.FREE.ART.PL. W obecności kamer telewizyjnych Poseł Andrzej Fedorowicz, 
towarzyszący panu Senatorowi, długopisem pobazgrał część realizacji zatytułowanej „Wrrr.pl”. Zostały uszkodzo-
ne dwie prace [Radosława Szlagi – przyp. aut.]: obraz oraz obiekt przedstawiający klatkę na zwierzęta 

– jak czytamy w Zgłoszeniu uszkodzenia wystawy, oficjalnej notatce służbowej sporządzonej przez pracownicę galerii. 

We wrześniu 1939 r. pociski zapalające niszczą część dachu i fragment ekspozycji malarstwa niemieckiego w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Do budynku wdzierają się niemieccy żołnierze i administracja, m.in. Alfred Schellenberg, 
Josef Mühlmann (rabował dzieła na zlecenie Hansa Franka) i Dagobert Frey (austriacki historyk sztuki, który przed 
wojną taksował Muzeum pod kątem grabieży). Po wybuchu powstania warszawskiego naziści zaczynają dewastować 
muzeum. Stanisław Lorentz, dyrektor Muzeum, prowadzi w tamtych dniach dziennik bezceremonialnych grabieży  
i wstrząsających zniszczeń, który umieszcza w dwóch butelkach po winie i kamufluje w śmietnisku przed wejściem  
do gmachu. Przytoczmy fragmenty: 

18 VIII 
Matejki Dzwon Zygmunta złamany na dwie części znajduję w różnych salach. Ustawiam obrazy, zbieram kawałki, 
przenoszę wałki z obrazami z przejścia [...] Kondracka zabiera gobelin, który ułożono w przedpokoju kapitana na 
ziemi jako wycieraczkę. Dawidziak widział wieczorem, jak szofer samochodu [...], wykrajał obraz z sali saskiej z ram, 
zwinął i zabrał. [...] 

21 VIII 
[...] O 5 z Juszczakiem i Dawidziakiem najpierw zbieramy, co zostało w gabinecie Greina, do sali kościelnej i po-
rządkujemy kupy ze skrzyń zdobniczych w sali saskiej. Na te zwały żołnierze załatwiali swoje potrzeby. [...] 

Dn. 27 sierpnia 
Po południu dyrektor stwierdził, że zbiory Muzeum Krasińskich zostały znów przeplądrowane, a żołnierze strza-
łami do łuków ze zbrojowni poprzebijali w 31 miejscach wielki portret hr. Krasińskiej z dziećmi, malowany przez 
Winterhaltera, przy czym 11 strzał tkwiło w portrecie. [...] 

Dn. 3 września 
[...] w kilku innych salach żołnierze poobłamywali rzeźbom uszy, ręce, itd., twarze i figury pomalowali i poryso-
wali. [...] 

Dn. 14 września 
[...] Jeden z obrazów – portret Krzyżanowskiego, przedstawiający kobietę z kotem na kanapie – odnalazł dyrektor 
wśród nieczystości znacznie uszkodzony. [...] 

[S. Lorentz, cyt. za: J. Dehnel, Proteusz, czyli o przemianach, 2015, ss. 154–158] 

Trzy miesiące po wyzwoleniu Warszawy, 3 maja 1945 r., w Muzeum Narodowym otwiera się wystawa „Warszawa 
oskarża”. 

Wystawa obrazować miała zbrodnie niemieckie dokonane na polskiej kulturze, a zwłaszcza grabież i niszczenie 
dzieł sztuki w okupowanej Warszawie. Wielu eksponatów nie trzeba było daleko szukać, zbierało się je po prostu 
jeszcze z posadzek sal muzealnych, z prowizorycznych naszych magazynów. Przenosiliśmy obrazy postrzępione  
i podziurawione kulami, nie tylko te, które użyte były do osłony okien, ale i takie, które służyły żołnierzom niemiec-
kim za cel do zabawy. 

[S. Kozakiewicz, cyt. za: J. Dehnel, op.cit, s. 172] 

Ekspozycja jest wstrząsająca. Zdekapitowana bombą, ocalała głowa pomnika Mickiewicza, okaleczone dzieła sztuki, 
puste ramy, potrzaskane skrzynie do magazynowania obiektów, spalone manuskrypty, dokumenty, książki. 

Sztuka była dla nazistów cennym medium projekcji własnej ideologii, jak i groźnym narzędziem walki propagando-
wej. Rozporządzeniem z 30 czerwca 1937 r. upoważniono nowego prezesa Izby Kultury Rzeszy Adolfa Zieglera do: 

[...] wyboru i zabezpieczenia dzieł niemieckiej sztuki wynaturzonej w dziedzinie malarstwa i rzeźby od roku 1910, 
będących w posiadaniu Rzeszy, Krajów lub należących do mienia komunalnego, w celu organizacji wystawy. 

[cyt. za: „Wikipedia”, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_wynaturzona (dostęp: 18.02.2020)] 

Szesnaście tysięcy dzieł sprzedano lub zniszczono. W 1937 r. zorganizowano w Monachium wystawę sztuki zdegenero-
wanej, do której włączono następujące nurty: kubizm, dadaizm, prymitywizm, postimpresjonizm, fowizm, część sur-
realizmu, ekspresjonizmu, abstrakcjonizmu oraz Bauhaus. „Entartete Kunst” to oryginalny tytuł tamtej wystawy.  
W 2006 r. bierze go na warsztat Marek Sobczyk. 



 

Wizyta u Mussoliniego natchnęła Hitlera, by stworzyć muzeum ufundowane na spektakularnych kradzieżach. Na 
jego siedzibę wybiera Linz – swoje rodzinne miasto – które ma w przyszłości ucieleśnić ideologiczną wizję triumfu 
III Rzeszy. W podobne miasto idealne naziści chcą przekształcić stolicę Polski. Planowana erekcja nowego porząd-
ku pozostaje niezrealizowaną fantasmagorią architektoniczną nowej Warszawy (oddaną w Wartopii I Aleksandry 
Polisiewicz). 

Kwestia kradzieży i zniszczenia ulega nieoczywistej komplikacji w praktyce malarskiej Edwarda Dwurnika. Przytocz-
my fragment wywiadu: 

Wykonaliśmy kiedyś pewien eksperyment. Joanna [Mieszko – przyp. aut.] namalowała cały obraz. Przyszedł klient 
i stwierdził, że to jest absolutnie typowy Dwurnik, i go kupił. Bardzo dobrze. (śmiech) W każdym razie ja się na tym 
obrazie podpisałem. 
A który to obraz? 
Mój. Wszystkie są moje, podpisane z tyłu i z przodu. 
To się raz wydarzyło? 
To się nie zdarzyło, to cały czas trwa. (śmiech) Czasem korzystam z pomocy. Kiedyś poprosiłem Rafała Olbińskiego, 
aby namalował dla mnie chmurki. Myślałem, że to zrobi, bo gdyby mnie poprosił, to ja bym mu namalował, co tyl-
ko zechce. Ale on się obruszył. Więc sam sobie namalowałem – identyczne. Często też kupuję obrazy innych artys-
tów, żeby mieć gotową podmalówkę, bo najtrudniejsze dla malarza to stanąć przed pustym, białym płótnem i za-
cząć malować. A gdy się zamalowuje, to sprawa jest łatwiejsza. I tak przemalowałem na przykład obrazy Wróblew- 
skiego, Sasnala, Korolkiewicza. Mojego Sasnala kupił jakiś Turek, Wróblewskiego – Andrzej Starmach, który od 
razu zapowiedział, że zdejmie moją warstwę farby. A Korolkiewicza tak pochlapałem, że żal mi się zrobiło i sam 
zleciłem konserwatorowi usunięcie mojej farby. Planuję wystawę obrazów, które zamalowałem w przeszłości. 

[Fabryka Dwurnika, rozmowa Kamila Broszko i Marzeny Tataj z Edwardem Dwurnikiem, „Teraz Polska”, 
https://magazynterazpolska.pl/pl/a/fabryka-dwurnika-kopia-cf5469 (dostęp: 18.02.2020)] 

Jak napisała mi w prywatnej korespondencji córka artysty Pola Dwurnik: 

Artyści, na których coś domalował lub namalował: Sasnal („Mościce”), Materka (obraz w kol Mocaku), wydruki  
z Wyspiańskim, ja (mój banknot), Marek Firek (obraz przedstawiający Słynną Grupę Ładnie), Korolkiewicz (w kon-
serwacji, do której trafił za życia taty), Matecki (nie mam pojęcia gdzie jest) oraz dwa stare obrazy, jeden socreal  
a drugi z okresu Dwudziestolecia, portret żołnierza, ani ja ani mama nie pamiętamy nazwisk artystów 
jeszcze taki inny soc był, Krajewskiego... ale gdzie jest nie wiem 
Ten żołnierz to był Wlastimila Hofmana 
Ale zamalował go okropnie, może lepiej nie znajdujmy tego płótna… 
I potwierdzam, że Dwurnik na Wróblewskim to mit. 
Zresztą tata nie tknąłby pracy Wróblewskiego – bardzo go cenił. 

Dwurnik zamazuje granicę autorstwa dzieła i igra z jego aurą. Pozostaje zadać pytanie: Czy ważne jest, kto chowa się 
za obrazem? 

Tomasz Machciński w serii Portrety znanych ludzi przeistacza się w ikoniczne wizerunki, które wielokrotnie były ata-
kowane. Kradnąc cudze tożsamości, buduje własną ‒ płynną i wielowcieleniową, która przegląda się w lustrzanej mo-
zaice utrwalonych kulturowo obrazów. Artysta prowokuje, uwodzi czy też myli tropy ‒ a może odbija nasze fantazje,  
w których podświadomie redefiniujemy się we władzy jego (obcego) spojrzenia? 

Sypialnia oligarchy. To tu najprawdopodobniej znajduje się obraz Lucasa Cranacha Starszego Wenus i Amor. W prze-
rzucie zrabowanego w czasie II wojny światowej dzieła kluczową rolę odegrała zwerbowana przez sowietów zimno-
wojenna diwa estrady i wywiadu Lena Morska, której losy śledzi i dokumentuje Olga Dziubak. Podobną atmosferę od-
daje dyptyk grupy Rewizja. We wnętrzu gabinetu tajemniczego kolekcjonera dokonywane są akty ikonoklazmu. 
Dominika Święcicka pokazuje makietę wyśnionego parku, w którym miejsce znalazły obalone pomniki Lenina, znisz-
czone młotkiem popiersia Saddama Husajna, gruzy wież WTC, obrazy zdjęte z wystaw z powodu kontrowersji, jakie 
budziły, skradzione artefakty oraz resztki rzeźb z Palmiry. 

W 1959 r. Gustav Metzger ogłasza manifest Auto-Destructive Art – sztuki autodestrukcyjnej. Akt zniszczenia artysta 
świadomie wymierza we własne dzieła (np. polewając je kwasem) i znajduje w jego ekspresji estetycznej głęboko twórczą 
formę kontemplacji i kontestacji. Udaje się na chwilę przejąć władzę nad zniszczeniem. Jean Tinguely w 1960 r. pokazuje 
W hołdzie Nowemu Jorkowi. Samobudujące się i samoniszczące dzieło sztuki. W 1968 r. Wanda Czełkowska przepiło-
wuje swojej rzeźbie głowę. Unaocznia się surowy szkielet rusztowania oraz rażąca, piękna pustka, która emanuje z obiek-
tu. Głowa Czełkowskiej wyprzedza naturalne zniszczenie i wchodzi z nim w dużo bardziej perwersyjną grę. Jacek 
Sempoliński również dokonywał aktów destrukcji na swoich płótnach, w czym widział konsekwentne przedłużenie prak-
tyki konceptualnej wyczerpującego się statusu monochromatyzmu. Przykładem jest chociażby jego Czaszka. 

Przemoc wymierzana przez władzę ciału – poprzez jego normalizację lub rozbicie – to temat studiów performatyw-
nych nie tylko akcjonistów wiedeńskich, którzy dokonując brutalnych ingerencji we własne ciała, odgrywali i destyg-
matyzowali traumę, ale również ruchu Destruction in Art Symposium (1966). Yoko Ono zrewolucjonizowała i kon-
struktywnie zaburzyła relację artysta – widz podczas swojego performansu Cut Piece (1964). W 1971 r. Chris Burden 
został celowo postrzelony przez swego asystenta. To wywołało radykalny skandal poznawczy wśród publiczności, któ-
ra zapewne po powrocie do domu beznamiętnie przełączała kanały programów informacyjnych przepełnione strzela-
ninami, w tym wojennymi. Autoagresja i atak, kaleczenie własnego ciała może być alarmującym aktem emancypacji 
od opresyjnej władzy projektującej i kontrolującej ludzkie ciało. W akcjach Pavlenskiego performans wyzwala się z bez- 
piecznych galeryjnych ram i manifestuje się wprost przed władzą. Jakub Gliński bada granice własnej cielesności  
i każe widzom przemyśleć ich estetyczny komfort widoku cudzego bólu. 

Bluzka BURDEN, którą możesz przymierzyć w naszym sklepie, jest doskonałym przykładem tego, jak łączymy na-
sze dwie największe pasje – kradzież i tandetę 

– wyznaje kolektyw Dom Mody Limanka. Jego kolekcja ubrań, która robi użytek ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, 
transformuje nie tylko samą sakralną ideę aury dzieła sztuki, ale również ją przechwytuje (dodajmy tutaj, że najnow- 



 

sza historia sztuki zauważa istnienie nurtu appropriation art). Plagiat jako witalna siła mistyfikacji i ironii świetnie 
ujawnia się w Pracy magisterskiej Oskara Dawickiego. Rzeźba Piotra Łakomego stoi na antypodach praktyki Domu 
Mody Limanka – tchnie aurę w złom. (Przypis: w Łodzi pracę Richarda Nonasa próbowano zezłomować, co skończyło 
się procesem sądowym). Zbigniew Libera w Mistrzach pokazuje, jak ukraść monopol na prawdę i wiedzę medium in-
formacyjnego. Robert Kuśmirowski, który zaczynał jako genialny kopista przedmiotów, perfekcyjnie fałszuje zmistyfi- 
kowane dokumenty. Podobnie sfabrykowane papiery służyły często uwiarygodnieniu falsyfikatów i sprzedawaniu ich 
jako autentyki na czarnym rynku. 

Na koniec kursu urządziliśmy też dość niezwykłą wystawę (Crap Shoot – czyli „rzut kości”), która była jedną wiel-
ką demolką de Appel, z różnymi dziwacznymi pracami, [...] Maurizio Cattelan ukradł wystawę innego artysty  
z Bloom Gallery, którą prowadziły Annet Gelink i Diana Stigter. Musieliśmy dla niego zorganizować samochód 
dostawczy, żeby zabrać łup 

– wyznał „Dwutygodnikowi” Adam Szymczyk, współkurator „Crap Shoot”. Cattelana zresztą przyłapano na gorącym 
uczynku i aresztowano. Do galerii w ramach akcji performatywnej wkroczyła grupa mężczyzn w kominiarkach, która 
kijami bejsbolowymi zdemolowała jedną z instalacji artystycznych. Kradzież i demolka dokonana w De Appel trafiła 
na pierwsze strony gazet. 

Kazimierz Malewicz dokonał jednego z najbardziej radykalnych gestów w historii sztuki. Redukując przedstawienie do 
czarnego kwadratu na białym tle, zanegował prymat reprezentacji w kulturze wizualnej. Wariacje na temat tego gestu, 
które są jednocześnie emancypacyjnym przejęciem suprematyzmu, proponują Anna Molska, Agnieszka Brzeżańska  
i Ewa Partum. Artystki pozostają w dialogu z czarnym kwadratem. Alexander Brener zlekceważył mistyczny potencjał 
tej sztuki, sprowadzając dorobek Malewicza do rynkowej kategorii kapitału. Na Białym krzyżu na białym tle z kolekcji 
Stedelijk Museum w Amsterdamie wysprejował zieloną farbą znak dolara, za co trafił na pięć miesięcy do więzienia. 
Pytanie: czy to była kradzież, czy zniszczenie? 

Drugim ikonicznym aktem ikonoklazmu jest wymazanie rysunku Willema de Kooninga. Dokonał go Robert Rauschen- 
berg, który udał się do studia znanego artysty z butelką Jacka Daniel’sa i zuchwale chełpił się, że jest w stanie wytrzeć 
każdy obraz. De Kooning zlustrował teczkę ze swoimi pracami i wybrał rysunek, za którym będzie tęsknił. Wykonany 
na papierze kredką, ołówkiem, tuszem i węglem, trudny do wymazania. Rauschenberg usunął szkic w dwa miesiące,  
a jego dzieło, oprawione w ramy, z wykonanym (przez innego artystę Jaspera Johnsa) na powielaczu podpisem ERASED 
de KOONING DRAWING ROBERT RAUSCHENBERG 1953, wywołało niemały ferment w świecie nowojorskiej 
awangardy. 

Mirosław Bałka podarował swoją rzeźbę (białego pieska) innemu artyście Stefanowi Ficnerowi. Odwiedzając go później 
w jego poznańskim mieszkaniu, zobaczył, że ten trzyma ją w akwarium. Tak mu się to spodobało, że na zawsze zamknął 
Czystego pieska w szklanej gablocie, która choć go więzi, oszczędza też zapewne pracy jego przyszłym konserwatorom – 
i tworzy idealnie sterylną scenę dla obiektu. (Przypis: od Ficnera piesek trafił do kolekcji Galerii Arsenał). 

Po zeszłorocznej aukcji dzieła Banksy’ego, w finale której uruchomiła się niszczarka zamontowana przez artystę w ra-
mie obiektu, Niszczarki Janka Simona z 2006 r. wyjaśniać nie trzeba. Podkreślmy jednak, że współczesność wytwarza  
i legitymizuje technologię zniszczenia. 

Julia Poziomecka dokonała zadziwiającego gestu autoikonoklastycznego i świadomie wymazała się z przestrzeni 
wystawy. 

W Nowym Jorku działa Salvage Art Institute (Instytut Sztuki Ocalonej), którego rolą jest monitorowanie szkody total-
nej i kolekcjonowanie obiektów uszkodzonych – tym samym odauratyzowanych byłych dzieł sztuki. Czy nie nadaje 
im on jednak nowej aury, choćby takiej, jaka bierze się z kontekstu instytucjonalnego? I czy nie jest zastanawiające już 
to, że tak wiele troski okazuje się tu tylko nielicznym obiektom, wybranym według szczególnych kryteriów z całej masy 
innych zniszczeń? Wartość żyje życiem widmowym, co sprawia, że jest u siebie w świecie przepełnionym obrazami. 
Także ucieczki od urynkowienia, nawet te najbardziej destrukcyjne, nie zawsze są skuteczne. Sztuka okazuje się miej-
scem, gdzie czasem trudno odróżnić twórcę od złodzieja. Jest także pamięcią zniszczeń, o których nigdy się nie dowiemy. 

★ 

Wystawa „Kradzieże i zniszczenia" analizuje status dzieła sztuki: jego moc, aurę, kapitał, przemiany i destrukcję. Wy-
rafinowani złodzieje, genialni kopiści, tajemniczy milionerzy kupujący arcydzieła na czarnym rynku – to bohaterzy 
bulwarowych skandali, hollywoodzkich filmów i mitów, które żerują na symbolicznej i ekonomicznej aurze dzieł sztuki.  

Prezentowane na wystawie prace ukazują, jak zmienia się samo pojęcie kradzieży dzieła sztuki. Ukraść można już nie 
tylko obiekt materialny, ale też ideę, koncept, działanie, znaczenie symboliczne – co może mieć wymiar emancypacyj-
ny, gdyż obrazy mają władzę.  

Władzę obrazów można też zniszczyć: poprzez akt wandalizmu, terroryzmu, szaleństwa lub żywioł psychotycznej siły. 
Dzieła mają moc – polityczną, sakralną, obrazoburczą, wyzwoleńczą – a każdy atak czy dewastacja próbuje im ją ode-
brać. Zniszczenie obiektu wchłaniane jest przez rynek, a ten gubi się i próbuje odnaleźć w kalejdoskopie nieustannej 
przemiany statusu dzieła, które może być efemerycznym działaniem, kaleczeniem ciała, przejęciem archiwum, szuka-
niem sprawiedliwości i walką. 

redakcja językowa: Ewa Borowska 
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