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Warsztat pojęciowy etnografii twórczej ma za zadanie opisywać projekty artystyczno-
społeczne w taki sposób, by język opisu przekraczał język krytyki sztuki, animacji kultury czy 
też antropologii i nauk społecznych. Jest to eksperymentalna forma „opisu gęstego”, w której 
wiedza i działanie, poznanie kulturowe i projekt artystyczny są ze sobą inaczej i ściśle 
powiązane, za pomocą nowych, często prototypowych pojęć. Są to więc – najogólniej 
mówiąc – poszukiwania słów kluczy, które pomogłyby ująć doświadczenie bycia i działania na 
pograniczach światów sztuki, etnografii i życia codziennego.  

Opisuję zatem projekty sztuki społecznej jako przede wszystkim pola eksperymentalnego 
współdziałania, w którym dochodzi do narodzin nowego, nieprzewidywalnego sensu 
wydarzenia. Pojawia się tam, jak uznaję, coś w rodzaju kulturowego cyklotronu, w którym 
punktem wyjścia jest doświadczenie etnograficzne; jednocześnie powstaje tam zupełnie 
nowe pole poznawcze. Można te procesy nazwać też wytwarzaniem urządzeń artystyczno-
etnograficznych, które „doprodukowują” rzeczywistość, nadając jej taki kształt, by pojawiła 
się nowa forma wyobraźni społecznej. Procesy te przyjmują często charakter pułapki, o 
której pisali Alfred Gell i następnie Roger Sansi, czyli projektu scenariusza łączącego w 
dramatycznej formie intencje i motywacje zarówno inicjatorów, jak i uczestników projektu – 
kiedy to wytworzone działanie artystyczne czy animacyjne zaczyna na nowo kształtować 
sposób widzenia każdej ze stron, prowadząc do swoistego „wewnętrznego” performansu.  

Pojawia się też w tym ujęciu pewien zakres wolności, a więc zdolności jednostki do 
liminalności i do bycia „kimś innym”, „kimkolwiek” – do przekraczania swojej życiowej i 
kulturowej roli. Warsztat etnografii twórczej umożliwia w ten sposób bardziej adekwatne 
oddanie procesów artystycznych, które zachodzącą w rozszerzonym polu sztuki. Jako 
metodologia wprowadzana w praktykę społeczną współtworzy sieć kooperacji, która staje 
się środowiskiem podtrzymującym sztukę, często poza strukturami rynku sztuki. Etnografia 
twórcza umożliwia więc przekraczanie pozornych przeciwieństw, które formatowały 
modernistyczną instytucję sztuki – opozycji pomiędzy sztuką wysoką a codzienną 
kreatywnością grup zmarginalizowanych, wartością użytkową a wartością estetyczną sztuki 
czy pomiędzy eksperckim a radykalnie demokratycznym rozumieniem kompetencji 
artystycznych.  
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