
Słowo wstępne

Współczesna kultura, szczególnie zaś kultura artystyczna, w  swej różno-
rodności, złożoności oraz pluralizmie koncepcji, stanowisk, postaw, nurtów, 
jak i  różnopostaciowości praktyk kreacyjnych, otwiera przed twórcami niemal 
nieograniczone możliwości zarówno w  zakresach decyzyjnym, koncepcyjnym, 
jak i w zakresie praktycznych poszukiwań czy eksperymentów. Zarazem jednak 
przed tymi samymi twórcami stawia (jak nigdy dotąd) szereg wyzwań i dylema-
tów. Przychodzi bowiem współczesnym artystom/artystom-pedagogom, ale też 
teoretykom sztuki, mierzyć się nie tylko z niemającą precedensu „heterogenicz-
ną wielością” dzisiejszej sztuki, z  twórczością transformującą własne warunki 
i kryteria, ponadto z ekspansywnością praktyk twórczych, eksplorujących wszel-
kie możliwe terytoria. Zapewne nie jest aż tak źle, jak swego czasu konkludował 
Theodor Adorno, że znaleźliśmy się w  sytuacji, w  której „stało się oczywiste, 
że wszystko, co dotyczy sztuki, przestało być oczywiste, zarówno w obrębie jej 
samej, jak i  jej stosunku do całości, nawet jej racja istnienia”1. Niemniej otwar-
tość, różnomedialność oraz transdyscyplinarność aktualnej twórczości, w szcze-
gólności zaś skłonność praktyki artystycznej do nieustannych eksperymentów 
i  eksploracji, zawłaszczających obszary niegdyś ze sztuką niemające nic wspól-
nego, rodzi niepewność i  rozmaite dezorientacje. A to z oczywistych powodów 
stawia dziś przed twórcami i artystami-pedagogami szereg rozmaitych wyzwań 
(odnoszących się zarówno do praktyki twórczej, wyborów koncepcyjnych, od-
powiednich metod, narzędzi czy „mediów wyrazowych”, jak i do dydaktyki ar-
tystycznej), ale też wymaga od nich odpowiedzialności i autentyczności postaw, 
by w nieprzejrzystej sytuacji współczesnej sztuki trwali na straży „krytycznego 
osądu w kwestii smaku i wartości”2.

Wieloaspektowość doświadczenia sztuki w dzisiejszej rzeczywistości wyma-
ga więc wielopłaszczyznowości refleksji. Formuła „tu i  teraz” taką możliwość 
stwarza. Okoliczniki miejsca i czasu wyznaczają wszakże ten rodzaj „umiejsco-
wienia” doświadczenia artystycznego/sztuki, który – w  kontekście zakładanej 
refleksji i  celów niniejszej publikacji – uwzględnia wiele uzupełniających się 

 1 T. Adorno: Teoria estetyczna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1994, s. 3.
 2 Ch. Jenks: Kultura. Przeł. W. Burszta. Poznań 1999, s. 10.
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perspektyw oglądu. Począwszy od szerokiego kontekstu współczesnej kultury, 
przez dylematy postaw i wyborów w aspekcie np. pluralizmu koncepcyjnych wa-
riantów sztuki, aktualnej jej różnopostaciowości i różnomedialności, na proble-
mach dydaktyki artystycznej czy obecności sztuki w uniwersytecie skończywszy.

W  efekcie autorzy przedstawionych w  niniejszej pracy tekstów koncentrują 
się na analizie różnorakich zagadnień umiejscowionych w  horyzoncie dyskur-
sów sztuki i  dydaktyki artystycznej. Wśród tych zagadnień należy podkreślić 
najważniejsze: kulturowe konteksty i  uwarunkowania współczesnej praktyki 
i dydaktyki artystycznej, dylematy i wyzwania wieloparadygmatyczności, prob-
lem indywidualizacji działań artystycznych, dylematy wartościowania sztuki 
w  kontekście otwartości i  nieograniczoności twórczych poszukiwań, kom-
plementarność praktyki i  refleksji, eksperyment i  jego artystyczny rezonans. 
Różnorodność zagadnień idzie tu jednak w  parze z  różnorodnością oglądu, 
a  ta wyrasta z  odmiennych perspektyw i  doświadczeń, związanych zarówno 
z  praktyką i  dydaktyką artystyczną, jak i  z  dyskursem nauki. U  źródeł przed-
sięwzięcia legła bowiem nie tylko idea interdyscyplinarności, ale też formuła, 
która – łącząc badaczy i  artystów, refleksję teoretyczną, intuicję i  praktykę 
twórczą – w  szczególny sposób podkreśla nieodzowną koegzystencję myśli, 
wiedzy i  twórczości. Stąd też autorzy pomieszczonych w  publikacji szkiców, 
artyści-pedagodzy i  teoretycy sztuki, mierzą się z  podejmowaną problematyką 
na wiele sposobów. Zagadnienia, które uczynili przedmiotem rozważań, zyskują 
tedy konkretyzacje najróżniejsze, niejednokrotnie wysoce zindywidualizowane. 
Sami piszący mają zresztą tego świadomość. Wypowiedzi twórców/artystów-
-pedagogów zdają się bardziej osobiste, nacechowane głęboką autorefleksją i to-
nem zaniepokojenia postępującą deprecjacją rudymentarnych wartości. Akcent 
w  tych wypowiedziach został położony przede wszystkim na aspekty aksjo-
logiczne. U  teoretyków sztuki z  kolei zauważalny jest bardziej zdystansowany 
odbiór rzeczywistości i  próba opisania/oswojenia (na tyle, na ile wydaje się to 
możliwe w perspektywie prezentowanych szkiców i podzielanych założeń teorio-
poznawczych) istniejącego stanu rzeczy. Oczywiście nie dostrzegajmy w  tych 
tekstach gotowych i spełnionych rozwiązań, traktujmy je wyłącznie jako autor-
skie propozycje, formułowane w  obrębie problematyki nie tylko złożonej, ale 
też dyskursywnie nigdy niespełnionej nadzieją uniwersalnych rozstrzygnięć. 
Propozycje uzależnione od wielu elementów, stanowiące komentarz do określo-
nych procesów i zjawisk związanych z artystycznym pluralizmem współczesnej 
sztuki, poddające pod rozwagę jedynie pewne postawy i koncepty.

Wprowadzeniem do podjętych zagadnień jest tekst Karoliny Tomczak, 
w którym autorka kreśli perspektywy i wyzwania stojące przed artystą, również 
w  roli dydaktyka, w  kontekście klarownie dokonanej charakterystyki moder-
nizmu i  postmodernizmu. Ten aspekt kontekstualnych uwikłań sztuki i  prak-
tyki artystycznej analizuje również Ryszard Solik, zasadniczym celem swoich 
rozważań czyniąc problemy i  dylematy dyskursywne związane z  artystycznym 
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pluralizmem i wielogłosem ponowoczesnej kultury oraz ze sztuką charakteryzu-
jącą się dyspozycją do nieustannych redefinicji i przemieszczeń. Zbliżoną prob-
lematykę porusza również Ireneusz Botor, odnosząc się do zagrożeń i tendencji 
współczesnej kultury oraz do trudności, jakie piętrzy ona przed artystą-pedago-
giem. Autor dzieli się swymi doświadczeniami z pracy ze studentami, w której 
dostrzega fundamentalny sens, również dla własnej aktywności twórczej. O su-
biektywnie rozumianej istocie twórczości pisze natomiast Lech Kołodziejczyk. 
Rozpatruje ją w  szerokiej panoramie filozoficznej, dokonując jednocześnie wi-
wisekcji wewnętrznej. Uprawianie sztuki autor traktuje w  dzisiejszych czasach 
jako dar, dany tylko nielicznym, pozwalający ocalić to, co w naszej egzystencji 
najważniejsze. Krytyczna ocena stanu współczesnej rzeczywistości i  obrona 
wartości malarstwa tutaj także zostaje skonfrontowana z praktyką dydaktyczną. 
W  podobnym ujęciu kreśli swoje rozważania Adam Molenda. Szeroki kultu-
rowy  kontekst refleksji konkretyzuje jednak w  perspektywie doświadczenia 
sztuki Jerzego Nowosielskiego oraz teologii ikony i  refleksji o  sztuce Paula 
Evdokimova i  Pawła Florenskiego. To doświadczenie powrotu do źródeł, wta-
jemniczenia i „ukierunkowanej świadomości”, przeciwstawiające się obrazobur-
stwu kultury Zachodu i „wyparowywaniu znaczenia” sztuki. Zdecydowaną kon-
kretyzację perspektywy oglądu i refleksji proponuje nam także w swoim szkicu 
Jarosław Skutnik. Jego Trzy „lekcje” o sztuce edukacji wyrastają z doświadczenia 
sztuki Johna Cage’a, Josepha Beuysa i Jerzego Ludwińskiego. Autor przestrzega 
przed jakimikolwiek generalizacjami, pokusami nieustannego udoskonalania, 
rutyną i  sformalizowaniem procesów kształcenia artystycznego. W  pewnym 
stopniu „dialogując” z przedstawionymi koncepcjami, doświadczenie dydaktyki 
artystycznej utożsamia z doświadczeniem rozmowy, bez której nie sposób było-
by marzyć o „samodzielności w myśleniu, odwadze, odpowiedzialności, ale tak-
że tolerancji w stosunku do różnych postaw twórczych”. O złożoności aktualnej 
sytuacji kulturowej pisze Tadeusz Rus. Głównym tematem jego aksjologicznej 
wypowiedzi jest wielkość w sztuce, omawiana na przykładach wybitnych dzieł, 
ale także mistyfikacja i  trudności z  tym związane, zwłaszcza w odniesieniu do 
sztuki współczesnej. O  kluczowych zagadnieniach twórczości graficznej w  za-
kresie projektowania ekslibrisu (możliwych postaw autora w  kontekście sztuki 
współczesnej) traktuje natomiast tekst Krzysztofa Marka Bąka, niewątpliwie 
problemowo bardziej sprofilowany. Autor podejmuje również temat dydaktyki 
ekslibrisu, z podkreśleniem trudności wynikających z odmiennej sytuacji histo-
rycznej i kulturowej gatunku, z którymi muszą zmagać się zarówno uczący, jak 
i  studenci. Do własnej twórczości i osobistych doświadczeń odwołuje się także 
Krzysztof Kula. W  tekście Engramy – pomiędzy dokumentacją a  kreacją nie 
znajdziemy dywagacji na temat kontekstu współczesnej kultury czy artystycz-
nego pluralizmu ponowoczesności. Wpisanie się w  aktualne dyskursy o  sztuce 
autor pojmuje przede wszystkim jako konkretyzację osobistych doświadczeń 
twórczych, w myśl przeświadczenia, iż najlepszy komentarz artysty stanowi jego 
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twórczość. Inny w  charakterze jest tekst Aleksandry Giełdoń-Paszek. Autorka 
dzieli się spostrzeżeniami z  przeprowadzonego eksperymentu dydaktycznego, 
który miał w  założeniach w  bardziej funkcjonalny sposób przyczynić się do 
podniesienia skuteczności zajęć z  teorii sztuki. Tom zamyka krótki suplement 
pióra Łukasza Klisia, odnoszący się do sztuki użytkowej i  wszechobecności 
projektowania graficznego.

Niniejsza publikacja jest wyrazem krytycznej refleksji oraz aktualizacji sta-
nowisk i  postaw twórczych formułowanych „tu i  teraz”, w  kontekście wyzwań 
związanych z  heterogeniczną rzeczywistością współczesnej sztuki i  praktyki 
artystycznej. W  dużej mierze stanowi zwerbalizowanie twórczego credo piszą-
cych artystów. Prezentowane poglądy cechuje pewne podobieństwo w  ocenie 
zjawisk, choć pojawiają się również rozbieżne tony, sprawiające, że wyłaniająca 
się z  tych rozważań ocena stanu sztuki „tu i  teraz” (czyli danego środowiska 
w określonym czasie, ale też aktualnej sztuki) zdaje się niezafałszowana.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Być może niektóre wyrażone w  publikacji 
poglądy, założenia czy koncepcje, zważywszy na złożoność podejmowanej prob-
lematyki i  niejednokrotnie osobisty ton dygresji, wyzwolą pragnienie dyskusji 
bądź nawet polemicznej repliki. Jak wspomnieliśmy, nie o  spełnione i  goto-
we rozwiązania tu jednak idzie (takich zresztą próżno szukać w  humanistyce 
i w sztuce), ale o nieodzowność krytycznej refleksji, bez której w rzeczywistości 
„nieselektywnej kultury” nie sposób „stać na własnych nogach i  o  własnych 
siłach”. A  „trzeba te siły znaleźć w  sobie, aby dokonać własnych wyborów, na 
własną odpowiedzialność”3.

Aleksandra Giełdoń-Paszek
Ryszard Solik

 3 A. Kępińska: Sztuka w kulturze płynności. Poznań 2003, s. 146.




