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WPROWADZENIE 
 

Niniejsza praca jest wynikiem trwających blisko cztery lata badań, prowadzonych 

przeze mnie wśród artystek i artystów sztuk wizualnych zamieszkujących województwo 

podkarpackie. Wybór problematyki badawczej podyktowany był moimi 

zainteresowaniami zawodowymi i był ściśle związany z wcześniejszymi 

doświadczeniami jako historyka sztuki. Dlatego do wspomnianych czterech lat badań, 

powinnam dodać kilkanaście lat mniej lub bardziej ustrukturyzowanych poszukiwań 

odpowiedzi na nurtujące mnie wówczas pytania dotyczące różnorodności, często 

wykluczających się wzajemnie, definicji artysty i sztuki, funkcjonujących równocześnie 

w różnych zbiorowościach. 

Moje pierwsze doświadczenia zawodowe związane były z artystami i instytucjami 

działającymi w ramach paradygmatu współczesnego, zlokalizowanymi w największych 

ośrodkach artystycznych Polski (Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Lublin, Łódź  in.). 

Wówczas, próbując lepiej zrozumieć obecność artysty i sztuki w przestrzeni społecznej, 

sięgnęłam po literaturę z zakresu socjologii sztuki (Golka 1995, 2008 a, 2008b, Krawczak 

2013, Wallis 1964). Tam napotkałam opisy ról artysty i reguł funkcjonowania świata 

sztuki w żaden sposób nieprzystające do współczesności. Gdy kilka lat później 

rozpoczęłam współpracę z lokalnym środowiskiem artystycznym w województwie 

podkarpackim, to wydało mi się funkcjonować jeszcze inaczej. Tego rodzaju 

doświadczenia doprowadziły mnie do wniosku, że definicja artysty i sztuki jest 

społecznym konstruktem. Oznacza to, że nie ma jednej uniwersalnej definicji, bo 

poszczególne zbiorowości nadają różne znaczenia pozornie tym samym pojęciom.  

Jako historyczka sztuki, specjalizująca się w sztuce współczesnej, zaczęłam 

poszukiwać odpowiedzi na pytanie o istotę tej różnicy oraz jej przyczyny. Rozpoczęte w 

2016 r. studia doktoranckie w Instytucie Socjologii (obecnie Instytucie Nauk 

Socjologicznych) Uniwersytetu Rzeszowskiego, dostarczyły mi potrzebnej wiedzy  

i narzędzi, by ową odpowiedź znaleźć.   

Co więcej, odkryłam wówczas, że zainteresowanie badaczy skupia się głównie na 

największych centrach sztuki współczesnej, z pominięciem ośrodków peryferyjnych. 

Przekłada się to na liczbę prowadzonych badań i publikacji, zarówno w obszarze historii 

sztuki jak i socjologii sztuki. Poszukując socjologicznej refleksji na temat interesującej 

mnie zbiorowości zauważyłam, że nikt dotychczas nie badał specyfiki zbiorowości 
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artystów sztuk wizualnych zamieszkujących Podkarpacie, zatem jest to biała plama, co 

stanowić może dodatkowe uzasadnienie podjęcia przeze mnie tego tematu.  

Temat sztuki i funkcjonowania współczesnych artystów, może wydawać się mało 

istotny. Tym bardziej, gdy dotyczy peryferyjnego pola sztuki. Zainteresowanie sztukami 

wizualnymi, a zwłaszcza twórczością współczesną, w polskim społeczeństwie jest 

niewielkie. Dowodem tego są: frekwencja publiczności na wystawach, niewielka ilość 

instytucji popularyzujących sztukę, słabe finansowanie ze środków publicznych oraz zbyt 

wolno (w opinii artystek i artystów) rozwijający się rynek sztuki. Pozycja sztuki  

w społecznych hierarchiach wartości jest równie marginalna, jak miejsce socjologii sztuki 

wśród innych specjalizacji socjologii. Stąd być może wieloletni brak dynamiki w rozwoju 

socjologii sztuki. Przez całe dekady badacze tego obszaru życia społecznego skupili się 

przede wszystkim na uzasadnianiu, że sztukę w ogóle należy i warto badać. 

Brak sztuki w życiu społecznym i wiedzy o sztuce w socjologii może być bardzo 

ważnym czynnikiem formującym nasze społeczeństwo, ale właśnie z powodu niewiedzy 

nieuwzględnianym. Jest to bowiem wyłączenie pewnej formy wrażliwości z relacji 

społecznych i postrzegania świata.  

Wybór teorii ugruntowanej pozwolił mi odseparować się od moich 

wcześniejszych doświadczeń historyczki sztuki, sprawiając, że same czynności badawcze 

prowadziły mnie w nieprzewidziane wcześniej przez mnie obszary badanego zagadnienia. 

Jednym z pierwszych moich odkryć była konstatacja, że definicja artysty i sztuki nie jest 

czymś stałym, ale każda zbiorowość artystyczna konstruuje ją w nieco (lub  

w zdecydowanie) inny sposób. Odkrycie to związane było z kolejnym - podobnym, 

mianowicie, że nikt dotychczas nie prowadził badań nad procesami społecznej 

konstrukcji sztuki, artysty i wspólnoty artystycznej w konkretnej zbiorowości, zwłaszcza 

peryferyjnej względem głównych ośrodków sztuki. W badaniach realizowanych w Polsce 

uznawano raczej, że artyści tworzą grupę zawodową, o podobnych poglądach, praktykach 

i doświadczeniach. 

Struktura pracy odzwierciedla kierunki oraz etapy moich poszukiwań. Praca 

rozpoczyna się od rozdziału teoretycznego, którego celem jest dostarczenie informacji  

o moich inspiracjach teoretycznych podczas prowadzonych badań oraz trudnościach, 

jakie napotykają badaczki i badacze zajmujący się zagadnieniami sztuki. W rozdziale 

tym, jako wprowadzenie do badanych zjawisk, prezentuję jak (i w odniesieniu do jakich 

wartości) na przestrzeni wieków były konstruowane definicje artysty i sztuki. Następnie 
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przedstawiam teorie, które uznaję za pomocne, gdy celem jest spojrzenie na świat sztuki  

z optymalnie szerokiej perspektywy.  

Rozdział metodologiczny zawiera opis przyjętej w badaniach metodologii; 

uzasadnienie wyboru metod i technik badawczych, użytych do gromadzenia materiału 

empirycznego. W rozdziale tym umieszczam szczegółowy opis przebiegu samych badań  

i procesu teoretycznego pobierania próbek. Rozdział zamyka omówienie koncepcji pola 

społecznego Victora Turnera, jako ramy, która posłuży prezentacji danych empirycznych 

w kolejnych rozdziałach.  

Pierwszy z rozdziałów empirycznych (rozdział trzeci) poświęcam działaniom 

podejmowanym przez aktorów społecznych w lokalnym polu sztuki. Wyodrębniam jako 

kluczowe i szczegółowo omawiam proces edukacji, tworzenie dzieł sztuki, organizację 

wystaw, udział w plenerach artystycznych i udział w konkursach. 

W kolejnym, czwartym rozdziale przedstawiam zasoby jakimi dysponują aktorzy 

w ramach badanego pola społecznego. Omawiam tu zarówno zasoby instytucjonalne, jak 

i zasoby symboliczne. 

Następnie, w rozdziale piątym analizuję obowiązujące w polu hierarchie wartości, 

które motywują aktorów do działania, stanowią podstawę formułowanych ocen 

dotyczących sztuki, wpływają też na definiowanie tego, kim jest artysta.  

W rozdziale szóstym prezentuję wnioski końcowe, czyli szczegółowo opisuję 

proces konstruowania prawomocnych definicji sztuki i artysty w badanym polu 

społecznym. 

Badana zbiorowość jest relatywnie niewielka, dodatkowo połączona siecią 

wzajemnych koleżeńskich relacji. Podczas prezentacji danych, zwłaszcza cytowania 

wypowiedzi z wywiadów, dążyłam do maksymalnej anonimizacji autorek i autorów 

wypowiedzi. Najczęściej udostępnioną o nich informacją jest płeć i wiek, umieszczone po 

numerze wywiadu (np. 01K35). W rozdziale o zasobach podjęłam decyzję o dodatkowej 

anonimizacji i nadaniu wypowiedziom samych numerów, ze względu na możliwość 

rozpoznania autorek i autorów, zwłaszcza krytycznych wypowiedzi. 

W swojej pracy świadomie używam pierwszej osoby, uznając, iż praca jest 

konstruktem, którego jestem autorką (nie chowam się za trzecią osobą, pisząc o sobie 

jako o autorce). Świadomie, staram się też używać obok siebie form żeńskich i męskich 

(np. autorki i autorzy, artystki i artyści, rozmówczynie i rozmówcy). Świat sztuki, jest 

obszarem, w który poprzez uporczywe i wyłączne stosowanie pozornie uniwersalnych 

form męskich (np. artyści, twórcy) czyni artystki niewidzialnymi, kreując wizję, że jest to 
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świat stereotypowo męski. Wiele publikacji z zakresu polskiej socjologii sztuki oddaje 

głos jedynie artystom, a cytując wyłącznie ich wypowiedzi, sprawia, że głos kobiet 

wydaje się mniej ważny (jakby mniej profesjonalny). 

W swoich badaniach starałam się dbać o równą reprezentację artystek i artystów 

oraz uwzględnienie ich obecności poprzez stosowanie feminatywów. 

Na koniec chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej 

pracy: artystkom i artystom, którzy zgodzili się wziąć udział w badaniach, osobom, które 

pomogły mi dotrzeć do różnorodnych rozmówców. Dziękuję mojemu promotorowi 

profesorowi Dariuszowi Wojakowskiemu, za opiekę naukową i pomoc. 
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1. PERSPEKTYWA TEORETYCZNA BADAŃ NAD SZTUKĄ I ZBIOROWOŚCIĄ 

ARTYSTÓW 

 

1.1.Wprowadzenie 
 
 Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie stanu badań nad sztuką w naukach 

społecznych; pokazanie  trudności jakie napotykają badacze podczas prób określania 

granic badanego zjawiska, jego swoistości, a także samej operacjonalizacji pojęcia 

sztuka. Ponieważ sztuka stanowi kontekst dla działań artystów, więc trudności związane  

z jej badaniem wpływają również na badania nad zbiorowością artystów. Pytania,  

z którymi mierzą się filozofowie sztuki, takie jak: co jest sztuką, a co nią nie jest, czy 

można wskazać cechy, które decydują o tym, że coś jest lub nie jest dziełem sztuki, kto 

jest artystą, a kto nie, dla socjologów zmieniają się w pytania o to, kto i w oparciu o jakie 

kryteria definiuje, czym jest sztuka, dzieło sztuki i artysta, kogo i kto uznał za osobę do 

tego uprawnioną, czyje decyzje są lub nie są prawomocne (i dlaczego) oraz jakie  

i dlaczego właśnie takie, a nie inne kryteria uznawane są w danej zbiorowości za 

właściwe. 

 Rozdział został podzielony na dwie części. Pierwsza część prezentuje 

w chronologicznym ujęciu historię filozoficznej refleksji nad sztuką, która przeniknęła do 

nauk społecznych i wpłynęła na koncepcje wielu badaczy, mających kluczowy wpływ na 

rozwój subdyscypliny jaką jest socjologia sztuki. Ta część stanowi wstęp i uzasadnienie 

podjętej przeze mnie próby stworzenia własnej ramy teoretycznej, przyjętej do badań nad 

zbiorowością artystek i artystów, która moim zdaniem najpełniej rzuca światło na 

społeczną rzeczywistość świata sztuki. 

 Poszukiwaniom teoretycznych inspiracji została poświęcona druga część 

rozdziału. Punktem wyjścia podjętych rozważań jest koncepcja interakcjonizmu 

symbolicznego Herberta Blumera oraz konstruktywizmu społecznego z elementami 

socjologii wiedzy Petera Bergera i T. Luckmanna. Oznacza to, że rzeczywistość 

uznawana jest za konstruowaną społecznie poprzez działania i interakcje, na analizę 

których też kładę w pracy główny nacisk. Grupy i społeczeństwa (w tym przypadku 

zbiorowość artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie podkarpackim) 

„istnieją w działaniu i trzeba je postrzegać w kategoriach działania” (Blumer 2007: 9). To 

działania wobec przedmiotów (obiektów fizycznych, innych istot ludzkich, kategorii 
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ludzi, instytucji, ideałów, działań innych), w odniesieniu do przypisywanych im znaczeń, 

tworzą życie grupowe (tamże: 6). Znaczenia nie są wewnętrznymi właściwościami 

przedmiotów, które je posiadają, ich „naturalną charakterystyką”, ale rezultatem procesu 

interakcji między ludźmi. Dlatego Herbert Blumer (2007: 13) zaleca, by przedmioty 

(czyli ich znaczenia) postrzegać jako wytwory społeczne ˗ ukształtowane przez proces 

definicji i interpretacji, przebiegający w interakcjach między ludźmi i wyrastające z tego 

procesu, natomiast życie grupowe ludzi na poziomie interakcji symbolicznej jako 

„rozległy proces, w którym ludzie kształtują, podtrzymują i zmieniają przedmioty 

tworzące ich świat, nadając im znaczenie”. 

 Ponieważ różne zbiorowości uznają różne „rzeczywistości”, a przedmiotem badań 

jest konkretna zbiorowość, zatem celem będzie wypracowanie takich narzędzi 

teoretycznych, które pozwolą prześledzić proces konstruowania rzeczywistości przez tę 

właśnie zbiorowość. W tym celu wykorzystane zostaną założenia: systemów społecznych 

Niklasa Luhmanna, „społecznego pola” Victora Turnera (wraz z jego koncepcją stanów 

liminalnych i communitas przeciwstawianej strukturze społecznej) oraz „performansów 

kulturowych” Jeffrey’a Alexandra. 

1.2. Sztuka – problemy definicyjne 
 
 Począwszy od starożytności aż do okresu międzywojennego dominowało 

myślenie o sztuce w kategoriach estetycznych. Sokrates jako pierwszy zdefiniował istotę 

sztuki jako mimesis czyli perfekcyjne naśladownictwo rzeczywistości. Od V w. p.n.e. aż 

do okresu renesansu, uznawano, że sztuką jest wytwarzanie według określonych reguł; do 

produkcji dzieł sztuki potrzebna jest techniczna biegłość i fachowa wiedza. Produkcji 

artystycznej nie zaliczano do „sztuk wyzwolonych”, opartych na zdolnościach ludzkiego 

umysłu. Stopniowy awans malarstwa i rzeźby, jako czerpiących z wielu dziedzin nauki 

(na miejscu pierwszym znalazła się geometria), a także wymagających  kreatywności, 

zaowocował wyodrębnieniem artystów z grona rzemieślników, a także sztuk 

plastycznych z kręgu pospolitych rzemiosł. Renesansowa koncepcja mimetyzmu 

wywodziła się z Traktatu o malarstwie  Leona Battisty Albertiego. Autor ten zalecał, by 

obraz nie odbiegał od spojrzenia przez ramę okna, zatem, by w sposób iluzjonistyczny 

imitował otaczającą rzeczywistość. Ową doskonałą iluzję połączono z kategorią piękna, 

jak się okazało kluczową dla pojęcia, które w XVIII wieku połączyło wszystkie dziedziny 

artystyczne, pod wspólną nazwą „sztuk pięknych”. W wieku XVIII Charles Batteaux 

wprowadził kategorię „sztuk pięknych”, zajmujących się wytwarzaniem przedmiotów 
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wyłącznie po to, aby zaspokajać potrzeby duchowe, przy czym kluczowe dla jego 

definicji było naśladowanie rzeczywistości i wytwarzanie piękna. Rodząca się w XVIII 

wieku myśl romantyczna wprowadziła do dyskursu o sztuce kategorie sakralne, 

przyrównując artystów do twórców nowych, autonomicznych światów, geniuszy  

i demiurgów, obdarzonych niemal boską władzą. Karl Philipp Moritz  uznał dzieło sztuki 

za mikrokosmos, „którego piękno nie potrzebuje być użyteczne”, ponieważ ma „w sobie 

cel swego istnienia” (cyt. za Bourdieu 2001: 448). W XIX wieku Benedetto Croce 

wzbogacił klasyczną definicję sztuki o istotną dla wieku XIX wartość, jaką była 

„ekspresja”. Wszystkie te koncepcje składają się na historię tradycyjnej estetyki, która 

jest: „wiedzą o pięknie i innych kategoriach tego rodzaju (np. wzniosłości, komizmie, 

tragizmie etc.) oraz sztuce (procesie twórczym i dziele) i związanych z tymi zjawiskami 

szczególnych przeżyciach, zwanych estetycznymi (z greckiego aisthesis)” (Morawski 

1992: 7). 

 Pojawienie się kierunków awangardowych, w swych manifestach głoszących 

postulaty antyestetyczne oraz narodziny abstrakcji, zachwiały na początku dwudziestego 

wieku wartościami, na jakich wspierały się zarówno iluzjonistyczna, jak i estetyczna 

koncepcja sztuki. Za największą rewolucję uznaje się wystawienie przez Marcela 

Duchampa w 1917 roku Fontanny czyli przedmiotu gotowego (ready-made), fabrycznie 

wyprodukowanego pisuaru, zakupionego w sklepie z artykułami sanitarnymi, a poprzez 

akt ekspozycji w galerii, nazwanie go dziełem sztuki. Wydarzenie to było początkiem 

tradycji anty-sztuki, która ewoluowała w kierunku sztuki pojęciowej (konceptualnej),  

w której artefakt okazał się zbędny, a dziełem była czysta koncepcja. 

 Ten precedens uświadomił badaczom, że odnalezienie wspólnej kategorii 

oddającej specyfikę sztuki, którą można objąć całą sztukę i wszelkie jej wytwory, jest 

coraz mniej możliwe. Tradycyjna estetyka okazywała się bezradna wobec 

dwudziestowiecznej praktyki artystycznej. W XX wieku, wśród estetyków i filozofów 

sztuki zaczęła dominować koncepcja, że sztuka, z racji nieposiadania żadnej nadrzędnej, 

wspólnej dla jej wytworów cechy, jest niedefiniowalna, więc co najwyżej można ją 

traktować jako pojęcie otwarte, a tym samym włączać do niej kolejne, nawet 

kontrowersyjne działania. Problemem pozostawały nadal kryteria, według których owo 

włączenie by się dokonywało. Jedną z takich prób połączenia wielu kryteriów, na gruncie 

polskim, była klasyczna już definicja Władysława Tatarkiewicza (1975: 52), że: „sztuka 

jest odtwarzaniem rzeczy bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć, jeśli 



12 
 

wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź 

wzruszać, bądź wstrząsać”. 

 Stąd być może przeniesienie po II wojnie światowej zainteresowania filozofów 

sztuki i badaczy społecznych, z analizy praktyk i wytworów artystycznych, na społeczny 

kontekst konstruowania definicji sztuki i artysty. Nathalie Heinich (2010: 24) za początek 

najistotniejszych zmian w sposobie myślenia o sztuce wśród socjologów uznaje lata 60-te 

XX wieku. Wówczas wśród badaczy pojawia się koncepcja „sztuki jako społeczeństwa”, 

co pociąga za sobą zainteresowanie „zespołem interakcji, aktorów społecznych, 

instytucji, przedmiotów, tworzących zestaw sposobów umożliwiających istnienie 

zjawiska, które zwykliśmy nazywać sztuką”. Prowadzi to do uznania, że traktowane 

dotychczas jako obiektywne właściwości dzieł i wyobrażeń, są jedynie społecznym 

konstruktem i są wynikiem działań aktorów społecznych. Zauważono, że kluczową rolę 

w tym procesie odgrywają nie tyle same wartości artystyczne, ale decyzje specjalistów, 

którzy uprawomocniają dane definicje rzeczywistości i narzucają określony porządek 

instytucjonalny. 

 Arthur Danto w opublikowanym w 1964 roku artykule The Artworld, jako 

pierwszy ogłosił, że aby coś postrzegać jako sztukę, konieczny jest odpowiedni kontekst 

– zatem coś, co jest niedostrzegalne dla oka, nie należy do sfery wizualnej. Jest to pewna 

aura artystycznej teorii, wiedza z dziedziny historii sztuki – czyli „świat sztuki” (an 

artworld). W koncepcji Danto to świat sztuki, a nie zewnętrzne cechy przedmiotu 

decydują o tym, czy coś może być uznane za dzieło sztuki, a ocena taka wynika  

z teoretycznego kontekstu tworzonego przez tenże świat sztuki. W 1984 roku Danto 

ogłosił „koniec sztuki”, opierając go na fakcie, że rzeczywistość i sztuka przestały być 

rozróżnialne i mogą „w zasadzie być w widoczny sposób tym samym” (Danto 2016: 74). 

Jednak dalsze poszukiwania filozofa pokazują, że stworzona przez niego wcześniej 

kontekstualna definicja sztuki nie wyczerpała i nie zamknęła dyskusji. W opublikowanej 

w 2013 r. książce What Art Is (Czym jest sztuka 2016), autor przedstawił pogląd, że 

„sztuka zawsze zachowuje odpowiedni dystans wobec rzeczywistości” (Danto 2016: 75), 

a różnicą między obydwoma jest „ucieleśnione znaczenie”, to ono czyni obiekt dziełem 

sztuki, a przez to sztuka jest jednak pojęciem zamkniętym (Danto 2016: 63). 

 Tymczasem po narodzinach koncepcji artworldu, filozofowie sztuki kontynuowali 

poszukiwania definicji sztuki w obszarze jej społecznego funkcjonowania. W 1974  

r. George Dickie przejął od Arthura Danto pojęcie „świata sztuki”, ale zdefiniował je jako 

„szeroko pojmowaną instytucję społeczną, w której ramach swoje miejsce mają dzieła 
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sztuki”  (Dickie 1974: 429), co dało początek instytucjonalnej definicji sztuki. Dla 

Dickie’go instytucją społeczną był każdy rodzaj ustanowionej praktyki artystycznej, czyli 

utrwalone w danym społeczeństwie zwyczaje i  sposoby działania dotyczące sztuki. 

Instytucją był system stanowiący ramę dla prezentowanych dzieł sztuki, wewnątrz której 

status danego dzieła miał być rozważany. Prezentowane prace początkowo były jedynie 

„kandydatami do oceny”, a „świat sztuki”, to jest: artyści, którzy tworzą prace, 

„prezenterzy”, którzy je wystawiają, teoretycy, krytycy oraz odbiorcy, poprzez znajomość 

teorii sztuki, przyznają im status dzieła sztuki (Dickie 1974: 431). A zatem to istniejące  

w danym społeczeństwie poglądy na temat sztuki, których znajomość posiadają 

przedstawiciele danego „świata sztuki”, decydują o tym, co zostanie uznane za dzieło,  

a nie wartości estetyczne obiektu.   

 Próby zdefiniowania sztuki pokazują, jak dużą rolę odgrywa kontekst  

w konstruowaniu znaczeń. Pojawianie się nowych form wyrazu w sztuce i nowych 

mediów powodowało odchodzenie od wartości specyficznie estetycznych jak piękno, czy 

biegłość warsztatowa, a nawet ekspresja, w kierunku kategorii znajdujących się poza 

dziełem, a konstruowanych w relacjach między uczestnikami „świata sztuki”. Wszystkie 

wyżej omówione teorie skupiały się na zagadnieniu granic sztuki i definicji dzieła, nie 

mówiły natomiast nic o specyfice działań aktorów społecznych. Badaczy nie interesował 

sam proces tworzenia znaczeń, a także to, że „światów sztuki” jest wiele i zasadniczo 

różnią się od siebie. Koncepcje te miały wymiar uniwersalny, a więc pytania w rodzaju: 

kto konkretnie, poprzez jakie działania, w oparciu o jakie wartości, i o którą z teorii sztuki 

komunikuje w danej zbiorowości o tym, co jest lub nie jest sztuką, pozostawały poza 

obszarem zainteresowań filozofów sztuki.  

 Pierre Bourdieu, który połączył poszukiwania teoretyczne z badaniami 

empirycznymi konkretnych zbiorowości, uznał, że pole sztuki jest autonomiczne 

względem innych pól, a artysta jest jego wytworem. Oznakami autonomii pola, jego 

zdaniem, było pojawienie się instytucji warunkujących funkcjonowanie ekonomii dóbr 

kulturowych, takich jak miejsca wystaw (galerie, muzea), instancje konsekracji 

(akademie, salony, konkursy), instytucje reprodukujące twórców (szkoły sztuk pięknych) 

oraz  wyspecjalizowane podmioty (marszandzi, krytycy, historycy sztuki, kolekcjonerzy, 

kuratorzy) posiadające „dyspozycje obiektywnie wymagane przez pole i w specyficzne 

kategorie postrzegania i oceny, zdolne do narzucenia specyficznej miary wartości dla 

artysty i jego wytworów” (Bourdieu 2001: 445). O uznaniu czegoś za sztukę decydują 

instytucje społeczne, ponieważ: „doświadczenie dzieła sztuki jako bezpośrednio 
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obdarzonego sensem i wartością powstaje w wyniku zgody między dwiema stronami tej 

samej instytucji historycznej – ukształtowanym habitusem i polem artystycznym, które 

wzajemnie się warunkują” (Bourdieu 2001: 441). Kolejny raz pojawia się kontekst 

„świata sztuki” (u Bourdieu jest to pole sztuki) i potrzeba dysponowania wiedzą z zakresu 

historii i teorii sztuki, ponieważ „oko estety konstytuuje dzieło sztuki jako takie” pod 

warunkiem, że posiada on odpowiednie dyspozycje oraz kompetencję estetyczną.  

Pole, które w pracach i rozdziałach teoretycznych Bourdieu ujmuje jako byt 

ogólny, w opracowaniach empirycznych staje się „konkretnym, historycznym, 

geograficznym, umocowanym w czasie i przestrzeni bytem”, a ponadto „dodatkowo 

podlega podziałom zgodnym ze społecznie funkcjonującymi dziedzinami kultury  

i sztuki” (Matuchniak-Krasuska 2010: 149). W przypadku sztuk wizualnych pole jest 

przestrzenią konkretnych relacji, w jakie wchodzą posiadacze kapitału kulturowego lub 

ekonomicznego, czyli twórcy, marszandzi, krytycy, kuratorzy, kolekcjonerzy, 

spadkobiercy i następcy agentów posiadających pozycję i władzę. To właśnie tutaj artysta 

tworzący dzieło jest jednocześnie sam tworzony w obrębie pola przez tych, którzy go 

„odkryli” i „konsekrowali”, a są nimi krytycy, marszandzi, kuratorzy (tamże: 235). 

Podobnie sytuacja wygląda z narodzinami dzieła sztuki. Współpracują przy nim  

„z równym przekonaniem lecz nierównymi korzyściami, wszystkie podmioty 

zaangażowane w polu produkcji, to jest artyści nieznani oraz konsekrowani „mistrzowie, 

krytycy […], nabywcy, nie mniej niż przekonani sprzedawcy” (Bourdieu 2001: 265). Dla 

P. Bourdieu pojęcie pola miało przede wszystkim służyć odkrywaniu wewnętrznych 

struktur i hierarchii rządzących światem sztuki, pokazaniu konfliktów i walki o pozycje, 

co miało doprowadzić do „demistyfikacji złudzeń podtrzymywanych przez aktorów 

społecznych” (tamże: 110).  

 

1.3. Trzy paradygmaty sztuki    
 
 Cennym poszerzeniem refleksji dotyczącej tego, jak może być definiowana sztuka  

i jak to wpływa na postawy artystyczne, jest koncepcja trzech paradygmatów sztuki 

Nathalie Heinich. 

 Autorka w książce pt. Le paradigme de l’art contemporain. Structure d’une 

révolution artistique (2014) wyróżnia trzy główne sposoby myślenia o sztuce, które 

nazywa trzema paradygmatami sztuki. Używa tego pojęcia zgodnie z założeniami 

Thomasa Khuna, uznając, ze rewolucje (zmiany paradygmatów) w sztuce następowały  
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w ramach pewnej wspólnoty, nowe przekonania nie były drobną różnicą zdań, ale 

twierdzeniami kwestionującymi liczne założenia dotychczasowego paradygmatu, dlatego 

najpierw były uznawane za kontrowersyjne przez zwolenników dotychczasowego 

paradygmatu, a z czasem zyskiwały popularność, aprobatę i stawały się nowym, 

obowiązującym paradygmatem (Heinich 2014: 46-48). 

 Pierwszy z nich – paradygmat klasyczny – charakteryzuje podążanie za 

akademickimi kanonami (zasady poprawnej kompozycji, perspektywy i użycia koloru) 

podczas tworzenia figuratywnych przedstawień w ramach tradycyjnych gatunków 

(portret, martwa natura, sceny historyczne, pejzaż itp.). Sztuka klasyczna ściśle trzymała 

się kształtowanych przez kilka wieków akademickich reguł obrazowania. Ten zrodzony  

w starożytności wzorzec myślenia o sztuce dominował do końca wieku XIX, kiedy jego 

miejsce zajął paradygmat nowoczesny. Wówczas, nastąpiła pierwsza z dwóch wielkich 

zmian paradygmatu w zachodniej sztuce (Heinich 2019: 48). 

Sztuka nowoczesna (modernizm), związana z pojawieniem się takich kierunków 

jak impresjonizm, ekspresjonizm, fowizm, kubizm, abstrakcja, surrealizm itd. zerwała  

z regułami akademickimi, a naczelnym zadaniem sztuki uczyniła wrażanie wewnętrznego 

życia artysty, zamiast wiernego odtwarzania rzeczywistości zewnętrznej (tamże: 34-35). 

Piotr Piotrowski (1999: 266) definiuje modernizm jako „międzynarodowy styl, oparty na 

autonomii przedmiotu artystycznego i dominacji estetyki”. Główną strategią 

nowoczesności było dążenie do neutralizacji ramy (kontekstu) i do wtopienia dzieła  

w „uniformistyczny świat powszechnego idiomu artystycznego” (tamże). W rezultacie 

modernizm cechował formalizm i podtrzymywanie „utopii uniwersalnego języka”. 

Stylistyka ta, zdaniem autora, była zawsze wygodna dla wszelkiego rodzaju władzy, 

ponieważ była stylistyką: „unikającą krytycznych wobec rzeczywistości referencji, wręcz 

dekoracją, którą przed trywializacją bronić miały jedynie dyskursy estetyki. Powoływana 

czasami w jego obszary historia szybko bywała rozbrajana, a modernistyczne dzieło 

triumfowało rzekomą siłą swej autonomii” (Piotrowski 1999: 266). 

Drugą rewolucją było przejście w latach 50-tych XX w. od paradygmatu 

nowoczesnego do współczesnego, w którym kwestionowany są: ontologiczny status 

dzieła sztuki, powszechnie przyjęte granice sztuki, konwencje obrazowania i samo 

pojęcie sztuki. W nurcie tym artystki i artyści skupiają się na anektowaniu dla sztuki 

coraz to większych i zupełnie nowych obszarów rzeczywistości, zamiast jak  

w paradygmacie nowoczesnym koncentrować się na wyrażaniu swojego duchowego 

życia i na wartościach estetycznych (walorach formalnych dzieła). W działaniach tych 



16 
 

współpracują z kuratorami, w przeciwieństwie do artystek i artystów nowoczesnych, dla 

których „praca pośrednika musi być przeźroczysta, w przeciwnym razie zaburza 

autentyczność procesu wyrażania siebie przez artystę” (Heinich 2019: 36). 

Stefan Morawski (1985: 185) pisze o paradoksach estetycznych współczesności, 

której nurty artystyczne próbują całkowicie zerwać z tradycyjnymi kategoriami 

dotyczącymi sztuki, przy jednoczesnej niemożliwości pozbycia się owych kategorii. 

Nurty awangardowe, a szczególnie konceptualizm, doprowadziły do poszerzenia granic 

sztuki. Stało się tak, ponieważ uznały one samą ideę dzieła (aspekt koncepcyjny dzieła) 

za nadrzędną względem jego materialnej realizacji. Bożena Kowalska (1989: 156) widzi 

w konceptualizmie „ostatnie ogniwo w procesie, trwającym od zakończenia II wojny 

światowej, stałego podnoszenia w sztuce wartości i wagi zawartości przekazu, przy coraz 

większym lekceważeniu walorów estetycznych i trwałości używanych do tego środków”.  

Nathalie Heinich (2019: 36) słusznie zwraca uwagę na fakt, że różnica między 

paradygmatami dotyczy nie tylko konwencji estetycznych, ale też ontologii artystycznej  

i definicji tego, czym w ogóle jest sztuka. Niezwykle istotne jest też to, że autorka 

postrzega wymienione paradygmaty jako nowe sposoby myślenia o sztuce, a nie jako 

odrębne okresy historyczne. Nawet jeśli nowy paradygmat upowszechnił się na tyle, by 

zająć miejsce poprzednio dominującego, to wcześniejsze wizje sztuki nie znikały ze 

sceny artystycznej i nadal miały swoich zwolenników, co zresztą ma miejsce do dnia 

dzisiejszego, gdy klasycy, artyści nowocześni i zwolennicy paradygmatu współczesnego 

toczą spory o prawomocną definicję sztuki.  

 

1.4. Sztuka jako system 
 

Model funkcjonowania sztuki w paradygmacie nowoczesnym najwnikliwiej 

opisuje Niklas Luhmann1 (2016: 276), wychodząc od koncepcji, że sztuka jest systemem 

autonomicznym, wyodrębnionym z ogólnego, nadrzędnego systemu społecznego, jakim 

jest społeczeństwo. System sztuki będąc zamkniętym operacyjnie, ustanawia się sam, 

dzięki własnym operacjom komunikacyjnym, a także wytwarza wszystkie operacje, 

jakich potrzebuje do swej kontynuacji (tamże: 278). W tym ujęciu historia sztuki jest 

„rozmową jednych dzieł artystycznych z innymi”; „nie zawiera nic importowanego  

                                                            
1 Chociaż autor ten, nie zaznacza nigdy w swoich publikacjach, że to było jego zamiarem, raczej jest 
przekonany, że jego koncepcja obejmuje całą historię sztuki i wszystkie jej paradygmaty. 
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z zewnątrz”, a autonomia systemu sztuki, wymusza na artyście wiedzę o wcześniej 

stworzonych dziełach i odnoszenie ich do własnych programów twórczych (tamże).  

Wyróżnicowanie dokonuje się w kontekście dzieł już uznanych, teorii już 

funkcjonujących, co więcej, wymaga ono ograniczenia społecznych uwarunkowań 

tworzenia dzieł i ich odbioru, ponieważ dzieło artystyczne musi mieć możność 

odróżnienia się od czegoś innego ˗ „musi mieć możliwość rozpoznania, że chodzi  

o sztukę” (tamże: 276). Proces wyróżnicowania opiera się więc na wykluczaniu. Dlatego, 

że środowisko, w którym funkcjonuje dany system cechuje nadmierna kompleksowość, 

przebiegająca w granicach systemu, ciągła redukcja chroni go przed nadmiernym 

obciążeniem poznawczym i emocjonalnym, które mogłoby skutkować jego dezintegracją. 

Redukcji służy autoreferencyjność systemu (tworzenie poprzez samoobserwację 

własnego opisu), a także jego autopoietyczność; dokonująca się w nim nieustannie 

operacja reprodukcji (produkcji z własnych produktów). Operacje te sprawiają, że granica 

systemu jest wytworem procesów wewnątrzsystemowych (tamże: 290), a nieustanna 

selektywna rekonstrukcja wewnątrz systemów, pozwala zachować nie tylko wewnętrzną 

spójność, ale również własną tożsamość. „Granice systemu działają jak 

wysokoselektywne instrumenty ograniczania kontaktów”, a ograniczenie kontaktów do 

„względnie nielicznych” jest konieczne, by system mógł się uwolnić od „zależności 

punkt-w-punkt w swoich związkach ze środowiskiem” i „rozwinął zdolność 

przetwarzania relacji pomiędzy swoimi rozmaitymi kontaktami ze środowiskiem  

w abstrakcyjne wzorce” (Luhmann 2007: 17). Odnosząc koncepcję Luhmanna o systemie 

sztuki do konkretnych ośrodków sztuki, zauważyć można, że system nie jest wewnętrznie 

jednolity. W koncepcji Luhmanna artyści są jedynie eksponentami systemu sztuki, 

komunikującymi o jego swoistości, poprzez swoje działania. Komunikacja będąc zawsze 

wydarzeniem selektywnym, „wychwytuje coś z danego, aktualnego horyzontu odniesień, 

który sama konstytuuje, a czegoś innego nie zauważa” (Luhmann 2012: 133). Różne 

ośrodki wychwytują lub pomijają różne treści, owa selekcja jest mniej lub bardziej 

radykalna. Jedne ośrodki, które możne uznać za rodzaj wyróżnicowanych podsystemów, 

otwierają się na związki z innymi systemami włączając do działań artystycznych 

elementy programów społecznych, debat politycznych i religijnych itp. Inne zbiorowości 

artystów pozostają hermetycznie zamknięte na wszelkie kontakty i włączenia elementów 

środowiska, czy też relacje z innymi systemami. Ich horyzont pokrywa się z tradycyjną 

koncepcją sztuki ograniczającej się do tradycyjnego warsztatu i klasycznych wartości. 

Następuje w nich redukcja „nieograniczonego wyboru potencjalnych możliwości 
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działania”, do działań tradycyjnych, separujących sztukę od codzienności, spraw 

społecznych, nowych mediów i nowoczesnej technologii – uznając je za zagrażające jej 

istocie. System sztuki można więc potraktować jako zbiór dostępnych możliwości 

definiowania, czym jest sztuka, a różne zbiorowości opowiadają się za tą a nie inną 

definicją. W przypadku, gdy wybrana zostanie tradycyjna koncepcja sztuki, reszta 

możliwości w ramach systemu może być traktowana jako „środowisko”, z którym należy 

„ograniczać kontakty” chroniąc granic własnej definicji. 

W koncepcji Luhmanna inspirujące jest przekierowanie uwagi badacza z treści 

deklarowanych, na komunikującą rolę działań; nie to co deklarowane przez artystów, ale 

to co przez nich jest praktykowane jest kluczowe. A zatem specyfika danego podsystemu 

sztuki jest możliwa do poznania i zrozumienia głównie przez analizę działań jego 

eksponentów – czyli artystek i artystów. Prawidłowość tę można zaobserwować choćby 

na przykładzie definicji sztuki przyjętej w danej zbiorowości artystów, w konkretnym 

ośrodku artystycznym. Z jednej strony w rozmowach z artystami najczęściej pojawia się 

koncepcja sztuki jako „pojęcia otwartego”, zjawiska niemającego granic, nieustannie 

przekraczającego potencjalne ograniczenia, w którym wolność jest naczelną wartością.  

Z drugiej strony analiza działań pokazuje, że tworzone są warunki do uprawiania  

i wystawiania jedynie tradycyjnych form sztuki: wybór pracowni na lokalnej uczelni 

ogranicza się do technik tradycyjnych i nie ma pracowni performansu, happeningu, czy 

działań konceptualnych; konkursy nagradzają jedynie malarstwo, rysunek, grafikę  

i rzeźbę; podstawą oceny jest opanowanie warsztatu i biegłość techniczna, w galeriach 

wystawiane jest głównie malarstwo, nie tylko brakuje infrastruktury do prezentacji 

nowych mediów, ale też nie przewiduje się takich inwestycji. Działania w tym przypadku 

komunikują rzeczywistą definicję sztuki, która obejmuje tworzenie artefaktów w oparciu 

o jedynie tradycyjne techniki i biegłość warsztatową. 

Dlatego koncepcja Luhmanna jest odpowiednia do rozważań nad paradygmatem 

nowoczesnym, a nie na przykład współczesnym, ponieważ nie uwzględnia on ważnych 

zmian, które miały miejsce w sztuce współczesnej. Autor uważając, że „dzieło 

artystyczne musi mieć możność odróżnienia się od czegoś innego” i być rozpoznawalne 

przez to jako dzieło sztuki (Luhmann 2016: 276), wyraźnie pomija fakt, że w sztuce już 

zaistniał moment,  gdy przestała ona być odróżnialna od swojego środowiska (pisał o tym  

w kontekście „końca sztuki” A. Danto w 1984 roku) i tendencja ta jest nadal żywa  

i aktualna.  
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W swojej teorii Luhmann wprawdzie opisuje system, jako nieustannie 

rozszerzający się, ale jest to rozszerzanie się jedynie o kolejne tradycyjne w swej formie 

artefakty i koncepcje oraz poruszających się w obrębie tej tradycji aktorów. Autor pisze 

głownie o malarstwie i rzeźbie, czyli najbardziej tradycyjnych dziedzinach sztuki. Badacz 

ten uważa, że decyzje o tym, co zostanie „dopuszczone” jako sztuka, muszą powstawać  

w samym systemie. W tym celu tworzy się „wyobrażenia ramowe”, według autora 

sprzyjające innowacji, których kryteria (co wydaje się mocno ową innowacyjność 

ograniczać) muszą zapewniać „dołączenie do tego, co wcześniej powstało jako sztuka” 

(Luhmann 2016: 394). Wykluczenia wymagają kryteria należące do obszaru innych 

systemów funkcjonalnych, jak na przykład religia czy polityka. Zatem można 

wnioskować, że w przypadku, gdy na przykład performans artysty obliczony jest na 

skuteczność polityczną i przebiega bez dbałości o formę artystyczną, sytuuje się poza 

systemem sztuki. Sam Luhmann zaleca sztuce większą selekcję, stawia pytania o kryteria, 

jakimi „sztuka dyscyplinuje samą siebie”, szczególnie wobec „niektórych ekstrawagancji 

i ewenementów oferowanych w ostatnim czasie przez przemysł artystyczny” (tamże: 

398). 

Koncepcja N. Luhmanna skupia się zatem na tradycyjnych formach sztuki,  

z pominięciem kierunków nowatorskich, które w 2 poł. XX w. zakwestionowały 

tradycyjne reguły i cele sztuki. Jednak to, co wydaje się być słabością tej teorii i jej 

całkowitym niedopasowaniem do badania sztuki tworzonej w paradygmacie 

współczesnym, w przypadku badania środowisk podtrzymujących tradycje nowoczesne, 

okazuje się być zaletą. Dostarcza narzędzi do analizy mechanizmów zamykania się na 

zjawiska awangardowe, chronienia granic przed upolitycznieniem sztuki i zbyt dużym 

przenikaniem do niej codzienności. 
 

1.5. Artysta – problemy definicyjne  
 

Współcześni badacze napotykają na trudności w określeniu kogo można nazwać 

artystą; czy bycie artystą rozważać w kategoriach zawodu (nabytego i/lub 

wykonywanego), czy może odczuwanego powołania. W pierwszym przypadku jeśli 

artysta to osoba wykonująca taki zawód, to twórczość artystyczna będzie czynnością: „1) 

trwale wykonywaną, 2) wymagającą określonego przygotowania i umiejętności, 3) 

będącą świadczeniami na rzecz innych osób, 4) przynoszącą dochody i będącą podstawą 
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utrzymania” (Słomczyński, Domański 1998: 125). Od starożytności „artysta” był 

rzemieślnikiem, wykonującym mechaniczną pracę, zgodnie z zasadami – czyli ze sztuką, 

dlatego malarstwo i rzeźba funkcjonowały wyłącznie jako wyuczony zawód i jako praca 

mechaniczna, co sytuowało twórcę na dole drabiny społecznej. Wytwarzanie wiązało się 

z wąską specjalizacją, co przekładało się na organizacje cechowe malarzy, rzeźbiarzy, 

snycerzy itp. Jak zauważyła Nathalie Heinich (2007: 14): „system praktycznej 

reprodukcji kompetencji, z pokolenia na pokolenie, zostawiał niewielką przestrzeń dla 

pomysłowości, innowacyjności i autorefleksji, które zresztą wcale nie były w cenie”.   

  Koncepcja nowożytnego artysty, rozumianego po części tak, jak jest to obecnie, 

pojawiła się w renesansie jako zwieńczenie trwającego przez kilkanaście wieków procesu 

emancypacji twórców sztuki z grona rzemieślników. Wówczas, oprócz zdolności 

manualnych i znajomości zasad, zaczęto od artystów oczekiwać przede wszystkim 

indywidualnego stylu; poszukiwano dzieł oryginalnych i nowatorskich. Dodatkowo nowe 

kanony wymagały znajomości geometrii, matematyki, filozofii i poezji, przez co granica 

między sztukami mechanicznymi i wyzwolonymi zaczęła się zacierać. Ta umysłowa  

i manualna wszechstronność renesansowych artystów została doceniona przez ich 

pierwszych biografów. W Żywotach Giorgio Vasariego, już w XVI wieku, pojawiła się 

koncepcja geniuszu i wiecznej sławy. Wyjątkowy status artystów, przez kolejne stulecia, 

wyraźnie był hamowany postrzeganiem ich twórczości jako przynoszącego dochód 

rzemiosła. Dopiero w epoce romantyzmu z profesją artysty powiązano powołanie,  

a artystom od tego czasu, przez cały wiek XIX zaczęto przypisywać nowe i nietypowe dla 

kategorii zawodowej role społeczne (demiurga, kapłana sztuki, proroka, mędrca-

moralisty, reformatora, dekoratora, „artysty”), mitologie (wyjątkowości, indywidualności, 

zaangażowania, wolności, szaleństwa, buntu, bezinteresowności, cierpienia i odrzucenia), 

jak również, zwłaszcza na przełomie wieków XIX i XX, stereotypy (brak praktycyzmu, 

nieudacznictwo, słaba wola, komedianctwo, życie w biedzie i nieładzie, łatwość 

popadania w szaleństwo, nałogi i samobójstwa) (Golka 1995, 2008na, 2008b). W tym 

okresie pojawi się również koncepcja „sztuki dla sztuki”, której tworzenie jest przede 

wszystkim potrzebą wewnętrzną, a nie jedynie źródłem utrzymania. 

Wątpliwości i poszukiwania definicyjne oddają również zmiany w samej 

nomenklaturze, wprowadzanej i popularyzowanej przez środowiska artystyczne  

w różnych okresach ubiegłego wieku. Aleksander Wallis w książce pt. Artyści-plastycy. 

Zawód i środowisko, będącej jednocześnie raportem z prowadzonych przez niego badań, 

opisał nasilającą się od lat 50. XX w. w Polsce tendencję do odchodzenia od określania 



21 
 

artystów nazwami specjalizacji, jako „malarzy”, „rzeźbiarzy”, „grafików”  

i upowszechnienie się ogólnej nazwy „artysta-plastyk” lub po prostu „plastyk”. Termin 

ten, pojawił się jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, a upowszechnił po II 

wojnie światowej i objął wszystkich artystów „czynnych w jakikolwiek sposób na polu 

sztuk pięknych” (Wallis 1964: 23-24).Według autora użycie nowej nazwy było o tyle 

uzasadnione, że wielu artystów zmieniło stosunek do specjalizacji i uprawia jednocześnie 

kilka dyscyplin artystycznych, jednym słowem – wąskie specjalizacje zastąpiło dążenie 

do wielostronności (tamże). Analogicznie sytuacja wyglądała z zastąpieniem terminu 

„sztuki piękne” ‒ „sztukami plastycznymi”. Gdy Aleksander Wallis w prowadzonych 

badaniach, w latach 50-tych XX w. popularyzował tę nazwę, uzasadniał to faktem, że 

posiada ona szerszy zakres niż „sztuki piękne”; oprócz malarstwa, rzeźby, grafiki  

i architektury, obejmuje również grafikę użytkową, scenografię, wystawiennictwo, 

wnętrzarstwo i projektowanie plastyczne w przemyśle (tamże: 7). A zatem, w czasach 

prowadzonych przez Wallisa badań, termin „artysta plastyk” obejmował „zarówno osoby 

czynne w zakresie sztuki czystej, jaki i użytkowej”, a „sztuki plastyczne” łączyły 

„wszystkie specjalizacje artystyczne związane z plastyką” (tamże). Nietrudno zauważyć, 

że ceniona wówczas wszechstronność, służyła promocji postawy bardziej rzemieślniczej, 

adaptującej wiedzę artystyczną do potrzeb przemysłu. Była to też celowa strategia 

zmierzająca do ograniczenia liczby artystów uprawiających „sztukę dla sztuki” na rzecz 

tych „użytecznych” społecznie. 

  Pojawianie się nowych mediów w sztuce współczesnej przeniosło nacisk z technik 

na sposób odbioru sztuki. Pojęcie sztuk plastycznych zastąpiono pod koniec XX  

wieku terminem „sztuki wizualne”, a artystę plastyka – „artystą sztuk wizualnych”. 

Pojęcie to objęło wszystkie dziedziny twórczości artystycznej, które odbierane są przez 

widza poprzez wzrok (z łac. videre – widzieć, stąd ich nazwa – wizualny, czyli 

wzrokowy, dostrzegalny), czyli tradycyjne dziedziny takie, jak malarstwo, rysunek, 

grafika, rzeźba, ale także nowe zjawiska: np. performans, interwencje artystyczne, 

instalacje, wideo-art, których nie obejmował ani tradycyjny termin sztuk pięknych, ani 

sztuk plastycznych. 

Ten krótki szkic historyczny pozwala zaobserwować, że historia sztuki obejmuje 

długą tradycję funkcjonowania „artysty” jako kategorii zawodowej i jako powołania. Co 

więcej, wszystkie wypracowane dotychczas definicje „artysty” stanowią dziś punkty 

odniesienia w konstruowaniu własnej tożsamości przez współczesnych twórców. 

Oznacza to, że w auto-definicjach pojawia się zarówno koncepcja siebie jako 
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rzemieślnika jak i osoby wyjątkowej, ze względu na odczuwane powołanie, jak  

i kontynuatora wielowiekowej tradycji akademika. W dwóch ostatnich przypadkach bycie 

artystą może, lecz nie musi oznaczać wykonywanego zawodu. Współcześnie w Polsce,  

a zwłaszcza w ośrodkach peryferyjnych, osób którym sztuka przynosi dochody i stanowi 

źródło utrzymania jest niewiele. Jest to głównie związane ze słabo rozwiniętym rynkiem 

sztuki2, ale również z brakiem honorariów, na przykład za organizację wystawy, czy 

udostępnienie prac. Dlatego o wiele częściej spotkać można model, w którym dla wielu 

aktywnych na polu sztuki artystów i artystek źródłem utrzymania nie jest sztuka, ale 

działalność pedagogiczna, usługi projektowe, fotografia komercyjna, praca biurowa  

w instytucjach sztuki itp. Sztuka tworzona jest przez nich po godzinach pracy zawodowej. 

Stąd często spotykana opinia, że „artystą się bywa”, a sztukę tworzy się dla niej samej 

(„sztuka dla sztuki”). 

Dodatkowe problemy powstają też w przypadku twórców nieprofesjonalnych  

i artystów częściowo profesjonalnych (np. absolwentów liceów plastycznych). W tym 

przypadku stworzono procedury „konsekracji” poprzez przynależność do Związku 

Polskich Artystów Plastyków, co dokonuje się na podstawie oceny dorobku na podstawie 

profesjonalnych artystek i artystów. Istnieje zatem, wytworzona przez artystów 

profesjonalnych, procedura „wejścia” do oficjalnego obiegu, której podstawą jest ocena 

warsztatu i dojrzałość dorobku. 

Florian Znaniecki (2008: 91-92), obserwując w latach 30-tych ubiegłego wieku 

pewne strategie wykluczające, stosowane przez teoretyków i artystów, opowiadał się za 

tym, by „każdy, kto w jakimś kręgu społecznym jest uważany za artystę i sam się za 

takiego uważa spełniając określoną rolę ku zadowoleniu uczestników tego kręgu”, był 

„obiektywnie zaliczony do kategorii artystów bez względu na to, czy jego twory stanowią 

lub nie samodzielny przyczynek w danej dziedzinie sztuki i jaką wartość przypisze im 

krytyk z punktu widzenia takich lub innych sprawdzianów estetycznych”. Przyjmując 

takie założenia, socjolog ten definiował artystę jako człowieka – „u którego wytwarzanie 

(lub samodzielne odtwarzanie) dzieł sztuki jest swoistą funkcją społeczną, tj. którego 

działalność w zakresie sztuki jest przez innych i przez niego samego uważana za 

społecznie wartościową, a więc taką, którą w ich i w swym własnym mniemaniu 

„powinien on spełniać” (tamże: 88). Obowiązki oraz prawa artysty związane są  

                                                            
2 Zainteresowanie sztuką współczesną i inwestycje na rynku sztuki nie są popularnymi praktykami ani, jak 
pokazuje to Łukasz Goryszewski (2014) wśród najzamożniejszych elit (polskiej klasy wyższej), ani też 
wśród polskiej klasy średniej (Leszkowicz-Baczyński 2007).   
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z istnieniem w świadomości społecznej „swoistego obrazu jego osoby jako człowieka 

obdarzonego z urodzenia lub wychowania swoistymi właściwościami duchowymi  

i cielesnymi, które go kwalifikują na artystę” (tamże). 

Victor Turner (2005b: 140), badając z antropologicznej perspektywy zagadnienia 

sztuki, uznał, że artyści, podobnie jak prorocy, mają skłonność do bycia ludźmi 

liminalnymi (marginalnymi – ludźmi „na skraju”, ludźmi „progu”), którzy „ze szczerą 

pasją dążą do wyrzucenia z siebie wszelkich komunałów związanych z aspirowaniem do 

jakiegoś statusu i z odgrywaniem ról”. Tym samym znajdują się pomiędzy pozycjami 

wyznaczonymi i uporządkowanymi przez prawo, zwyczaj, czy konwencję (tamże: 116). 

Celem, jaki sobie stawiają, jest „wejść w żywotne, istotne związki z innymi ludźmi  

w życiu lub w wyobraźni” (tamże: 140). Zainteresowanie Turnera rytuałami przejścia  

i tym, co zdarza się, jak sam to określa: w „szczelinach struktur”, wiąże się u niego  

z poszukiwaniem tych procesów, które unikają ograniczeń „odgórnego sztywnego 

programowania”, a zamiast tego pozwalają na odkrywanie nowych modeli ludzkiego 

symbolicznego działania kulturowego. Właśnie sztukę, Turner (2005a: 12) postrzega jako 

rodzaj działania symbolicznego, w którym wszystkie dotychczasowe normy i modele 

zostały poddane krytyce, a na ich miejsce są formowane nowe sposoby opisywania  

i interpretowania doświadczeń socjokulturowych.  

 

1.6. Zbiorowość artystek i artystów jako pole społeczne. Rama teoretyczna 

 

 Zbiorowości artystów operują wewnątrz autonomicznego systemu sztuki, który 

ma charakter globalny i obejmuje nie tylko działania artystyczne podejmowane 

współcześnie (i we wszystkich niemal krajach), uznane przez „świat sztuki” za sztukę, ale 

również działania i artefakty wcześniejsze, które składają się na wielowiekową historię 

sztuki. W praktyce przekłada się na istnienie tzw. „stolic sztuki światowej” – 

skupiających najbardziej opiniotwórcze grupy krytyków, galerników, marszandów oraz 

najbardziej prestiżowe galerie (obecnie o ten tytuł z Londynem rywalizuje Berlin), 

ważnych i mniej istotnych w skali światowej ośrodków artystycznych, a także na 

działania mające wymiar jedynie lokalny, a nawet wyłącznie osobisty. System ten jest 

zróżnicowany wewnętrznie i nieustannie nadal różnicuje się, co pokazuje choćby 

zestawienie peryferyjnych ośrodków oraz centrów światowej sztuki. Artyści najczęściej 

deklarują uniwersalność wartości i reguł dla całego systemu sztuki, ale analiza choćby 
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zbiorowości artystek i artystów zamieszkujących województwo podkarpackie pokazuje, 

że wiele praktyk artystycznych, wartości uznanych przez nią za fundamentalne dla sztuki, 

a także poglądów na rolę artysty i miejsce sztuki w przestrzeni społecznej jest odmienna 

od tych, deklarowanych przez artystki i artystów funkcjonujących w międzynarodowym 

„obiegu”3. Pokazuje to, że w świecie sztuki istnieje wewnętrzne zróżnicowanie, 

przejawiające się w odmiennych definicjach i strategiach działań, a to odzwierciedla też 

specyfika wytwarzanych przez artystów, na danym terenie instytucji i struktur.  

 Pomimo tego, że system sztuki jest otwarty na zmiany „rozszerza (się)  

i przemieszcza, podejmuje pewne sensowne treści, by porzucić inne” (Luhmann 2007 

137), to w pewnych ośrodkach od dekad trwa w jednej ustalonej formie, podczas gdy  

w innych poszerza swe granice. Aby zbadać swoistość danego ośrodka, w ramach 

ogólnego systemu sztuki, konieczne jest znalezienie narzędzi, które pozwolą zawęzić 

obszar badań. Gdy chcemy badać daną zbiorowość, pierwszym krokiem powinno być 

określenie granic owej zbiorowości. W przypadku artystek i artystów zamieszkujących 

województwo podkarpackie, granice administracyjne województwa będą jedynie 

punktem wyjścia do badań. Pozwalają one jedynie zlokalizować geograficznie obszar ich 

głównej aktywności artystycznej. Nie mówią natomiast nic o specyfice owej zbiorowości, 

o wspólnotach jakie wewnątrz niej są tworzone, o ich wzajemnym przenikaniu się,  

o cenionych przez nie wartościach, ich motywacjach i podejmowanych działaniach.  

Przedmiot badań, którym jest konkretna zbiorowość, a nie cały system sztuki, 

uzasadnia wybór koncepcji pola społecznego. Według Jeffrey’a Alexandra (2010: 36) 

granice wspólnot najczęściej pozostają amorficzne i przez to pozwalają się definiować 

tylko interakcyjnie, a koncepcja pola jako przestrzeni przede wszystkim relacji między 

aktorami, powala wydobyć informacje o granicach wspólnoty i jej swoistości. Zdaniem  

J. Martina (2009: 384-385): „teoria pola w analizie nie wychodzi poza pole, nie szuka 

uzasadnienia, według którego pole musi być takie, jakie jest, ale wyjaśnienie zatrzymuje 

się na konstytucji pola”. Poprzez opis konstrukcji i funkcjonowania pola otrzymujemy 

obraz badanej zbiorowości, pozostając wewnątrz systemu sztuki. Jeżeli do prześledzenia 

operacji komunikacyjnych wybranej zbiorowości posłużyć ma model pola społecznego, 

to pierwszym krokiem musi być określenie granic tego pola, czyli granic owych 

interakcji.  

                                                            
3 Wnioski takie można sformułować porównując publikacje dotyczące wystaw i twórczości lokalnych 
artystów z publikacjami w czasopismach Szum lub Artforum, dotyczącymi tzw. mainstreamowych 
środowisk.    
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W tym celu wykorzystana zostanie zasada wyróżnicowania systemu Niklasa 

Luhmanna, w której to różnica określa granicę systemu, a w tym przypadku pola 

społecznego. Do zaistnienia konieczne jest odróżnienie się. Wyróżnicowanie odbywa się 

względem środowiska, którym jest „wszystko, co zostaje przez system odgraniczone,  

a więc wszystko, co do niego nie należy”, co sprawia, że pojęcie środowiska jest zawsze 

zdefiniowane w relacji do systemu (Luhmann 2007: 15). W przypadku badanego pola 

społecznego artystek i artystów sztuk wizualnych województwa podkarpackiego, różnica 

definiowana jest wewnątrz pola przez artystów i artystki. Traktują oni wiele zjawisk 

sztuki współczesnej jako środowisko, w którym działają i od którego należy się odciąć. 

Sami podejmując działania gratyfikujące doskonalenie tradycyjnego warsztatu, 

zainteresowanie tradycyjnymi mediami, niekontrowersyjnymi treściami, odrzucenie 

figury kuratora i nowych koncepcji ekspozycyjnych, podtrzymywanie struktur 

związkowych, komunikują o odrębności własnej zbiorowości względem tendencji 

rozwijających się w innych ośrodkach sztuki w Polsce. Sieć relacji i wspólnych działań 

podtrzymujących ten porządek stanowi o granicach oddziaływania pola. Zakres i siła 

oddziaływania pola, dowodzą jego istnienia, co potwierdza Rudolph Rummel pisząc, że 

„samo pole nie jest bezpośrednio mierzalne. Jego istnienie może być udowodnione 

poprzez wskazanie skutków, jakie ono wywołuje (cyt. za Martin 2009: 380).  

Victor Turner (2005: 105) wprowadza pojęcie „pola społecznego” dla opisania: 

„całokształtu stosunków między aktorami zorientowanymi na te same nagrody lub 

wartości”, przy czym „stosunki” oznaczają „wartości, znaczenia i zasoby”, natomiast 

pojęciem „zorientowania” obejmuje: „(1) rywalizację o nagrody i/lub zasoby deficytowe; 

(2) wspólny interes w utrzymaniu określonego rozkładu zasobów oraz (3) chęć 

podtrzymania lub podkopania zastanego porządku normatywnego”. W powyższym 

ujęciu, pola to abstrakcyjne sfery kultury, w których paradygmaty (czyli zespoły zasad, 

które mogą generować wiele różnych sekwencji działań społecznych, lecz zarazem 

określają, które sekwencje są wykluczone) formują się, ustalają i wchodzą w konflikt 

(Turner 2005: 12).  

Ponieważ w niniejszej pracy za główny przedmiot poszukiwań i analiz uznałam 

mechanizmy konstruowania sensów oraz „kanały” ich komunikowania, to obszarem 

zainteresowań są przede wszystkim mające miejsce w polu procesy, a nie same struktury 

w nim tworzące się. Dlatego przyjętą w pracy definicję pola społecznego V. Turnera, 

rozumieć będę tak, jak proponuje to Dariusz Wojakowski (2007: 19), jako „całokształt 

interakcji, wartości, znaczeń i zasobów wspólnych aktorom uczestniczącym  
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w określonym procesie społecznym”. Znaczenie pola społecznego zostaje zatem 

rozszerzone na sytuacje i ich uczestników oraz na zjawiska i procesy mające miejsce  

w polu (tamże).  

John L. Martin (2009:392), koncepcję Turnera nazywa „koncepcją pól 

zorganizowanych dążeń”, a za warte szczególnego uwypuklenia w niej uznaje stosunek 

owej teorii do sfery wartości. W świetle tej teorii istnieje ona, zdaniem Martina (2009: 

392), nie ze względu na transcendentną naturę ludzkich działań, „ale z uwagi na istnienie 

jakiejś społecznej logiki celów stawianych sobie przez aktorów społecznych”.  

W momencie postawienia pytania o istnienie jednego, czy wielu pól artystek i artystów 

sztuk wizualnych województwa podkarpackiego, to właśnie rodzaj zogniskowania dążeń  

i wspólna logika celów przemawiają za koncepcją jednego pola.  

Drugą wykorzystaną w pracy koncepcją pola jest teoria Pierre’a Bourdieu.  

D. Wojakowski (2007: 53-54) dokonuje wyraźnego rozróżnienia pomiędzy koncepcją 

pola Victora Turnera, sytuującą się w kręgu koncepcji socjologii humanistycznej  

i antropologii symbolicznej, a teorią Pierre’a Bourdieu, odwołującą się do ujęć 

strukturalistycznych i teorii konfliktu, na korzyść tej pierwszej, mniej radykalnej  

i dostarczającej bardziej „uwrażliwiających” narzędzi badaczom. Pola, w ujęciu 

Bourdieu, są przestrzeniami społecznymi, w których obowiązują określone stawki (dobra, 

zachowania, interesy), które się liczą, i o które odbywa się walka (Matuchniak- Krasuska 

2010: 39). Pozycja w polu jest miejscem w strukturze dystrybucji różnych kapitałów, 

czyli miejscem w danym układzie sił. W niniejszej rozprawie, kategorie Bourdieu mają 

zastosowanie wobec procesów rozgrywających się w przestrzeni, którą Turner nazywa 

„areną”; przestrzeni konfliktu i ścierania się wykluczających się paradygmatów. Areny 

pojawiają się najczęściej w obszarach działań zinstytucjonalizowanych i konkretnych 

struktur (stowarzyszenia, grupy, instytucje sztuki, procedury awansu, sprzedaż dzieł itp.). 

Zatem koncepcja P. Bourdieu ma zastosowanie w przypadku sytuacji rozgrywających się 

na arenach, dotyczących jednostek i grup nastawionych na karierę i zabiegających  

o wysoką pozycję w polu. Nie daje ona wglądu w istotę twórczości artystycznej, która 

służy w opinii wielu artystek i artystów, celom bardziej metafizycznym. W tym 

przypadku teoria V. Turnera  jest bardziej inspirująca i wszechstronna. 

Wykorzystanie obydwu koncepcji pola w niniejszej pracy, w odniesieniu do 

zbiorowości artystek i artystów, jest o tyle uzasadnione, że uwidacznia złożoność 

badanego pola społecznego. Liminalność pewnych okresów w życiu członków badanej 

zbiorowości, przeżywana i deklarowana communitas, nieustannie wchodzi w konflikt  
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z twardymi wymogami istniejących struktur, które generują konflikt, walkę o pozycje  

w polu, podbijanie stawek. 

1.7. Dotychczasowy stan wiedzy w badaniach nad sztuką w Polsce 
 

W polskiej socjologii sztuki zaobserwować można dwa zjawiska. Pierwszym jest 

niewielka ilość badań empirycznych prowadzonych w polu sztuki, szczególnie  

w lokalnych, peryferyjnych polach. W przypadku podkarpackiego środowiska artystów 

sztuk wizualnych mamy do czynienia z białą plamą w socjologii. Drugim jest niewielka 

ilość opracowań teoretycznych, które uwzględniałyby aktualny stan wiedzy na ich temat. 

Jedyne ogólnopolskie badania dotyczące artystów sztuk wizualnych zostały 

przeprowadzone w 1937 r. i na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Pierwsze zainicjował 

Florian Znaniecki i Polski Instytut Socjologiczny w Poznaniu, gdy w 1937 poprosili 

artystów na łamach pisma Wiedza i Życie o wypełnienie ankiety dotyczącej roli 

społecznej artystów we współczesnej Polsce, a także o nadsyłanie swoich refleksji oraz 

wspomnień. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku badania zbiorowości artystów pod 

kątem ich pozycji w społeczeństwie prowadził Aleksander Wallis. Wyniki autor 

przedstawił w książce Artyści-plastycy. Zawód i środowisko (Wallis: 1964). 

Ważne dla polskiej socjologii sztuki okazały się dokonania Pierre’a Bourdieu, 

zarówno w zakresie tworzenia metodologii, zastosowania jej w badaniach empirycznych, 

jak i budowania teorii. Bourdieu, w latach1964-65, badał publiczność zwiedzającą 

kolekcje malarstwa w muzeach Warszawy, Lublina, Łodzi, Krakowa i Poznania. Anna 

Matuchniak-Krasuska od kilku dekad, w oparciu o metodologię stworzoną przez Pierre’a 

Bourdieu bada środowisko łódzkich artystów i lokalne pole produkcji kulturalnej. 

Kolejne dekady przyniosły próby stworzenia opracowań teoretycznych, 

analizujących miejsce sztuki i artysty w rzeczywistości społecznej. Dostarczały one 

bardziej inspiracji teoretycznych niż narzędzi do badań empirycznych. Były to publikacje 

Andrzeja Osęki, Mariana Golki , Antoniny Kłoskowskiej, Teresy Kostyrko i Aleksandra 

Lipskiego (najnowsza, autorstwa Ewy Krawczak ukazała się w 2013 r.).  

Obecnie można zaobserwować rosnące zainteresowanie socjologów światem 

sztuki, co skutkuje coraz większą liczbą badań terenowych. Jednak wszystkie ostatnio 

zrealizowane badania omijają województwo podkarpackie4. Co więcej wyniki badań 

                                                            
4 Agata Bachórz, Krzysztof Stachura, 2015: Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów 
w polu kultury/ Gromada A., Budacz D., Kawalerowicz J., Walewska A., 2015: Marne szanse na awanse? 
Badanie dotyczące obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce/ Marek Krajewski i Filip 
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prowadzonych w polskich centrach sztuki, a pomijające peryferia, w wielu 

opracowaniach są uogólniane, co tworzy obraz jednego, jednolitego pola sztuki dla całej 

Polski. Przykładem mogą być wszystkie z wymienionych w przypisie. Badania, których 

wyniki zamieszczono w raporcie pt. Marne szanse na awanse…, dotyczące sytuacji 

studentek i pedagożek na uczelniach artystycznych, prowadzone były na sześciu 

Akademiach Sztuk Pięknych (w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, 

Wrocławiu), Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz Wydziale Sztuk Pięknych 

UMK w Toruniu i wydziałach plastycznych Akademii Sztuki w Szczecinie. Ujawniły 

duże dysproporcje w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn oraz utrudnienia w karierach kobiet. 

Tymczasem w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego pracuje taka sama 

liczba artystek i artystów, podobnie, jak i w grupie osób o największym dorobku 

artystycznym (ilość wystaw, nagród, uczestnictwo w plenerach i sympozjach).  

W Badaniu Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych (2018), nie ujęto  

w ogóle absolwentów wydziałów i instytutów artystycznych na uniwersytetach, tak jakby 

artystów kształciły i dyplomowały w Polsce tylko akademie, co więcej badanie objęło też 

muzyków, filmowców i aktorów. Autorzy raportu Trajektorie sukcesu artystycznego. 

Strategie adaptacji artystów w polu kultury (2015), badaniami objęli peryferyjny region 

województwa pomorskiego (chociaż o wiele mniej peryferyjnego niż podkarpackie), 

swoje wnioski przedstawiają jako reprezentatywne dla innych regionów (z czym w kilku 

punktach można się zgodzić), ale wśród badanych artyści sztuk wizualnych stanowią 

jedynie część próby, obok muzyków, literatów, aktorów, zarówno profesjonalistów jak  

i amatorów. 

 W swoich badaniach chciałabym zaproponować zupełnie inne od 

dotychczasowych podejście do zbiorowości artystek i artystów sztuk wizualnych. Chcę 

się skupić nie tyle na trajektoriach ich karier, sukcesie czy pozycji na rynku, ale dotrzeć 

do doświadczeń osób, które z jakiegoś powodu pozostają na peryferiach przemian 

dokonujących się w polskim świecie sztuki, poznać i zrozumieć odmienności wizji sztuki 

i artysty, która skłania ich do innej organizacji własnej rzeczywistości społecznej. 

 

                                                                                                                                                                                  
Schmidt, 2017: Wizualne Niewidzialne. Sztuki wizualne w Polsce – stan, rola i znaczenie/ Artysta – 
Zawodowiec Fundacja Sztuki Polskiej ING (2017/2018)/ Ewa Bogacz-Wojtanowska, Paulina Hojda, Sylwia 
Wrona, Marek Szladowski, Barbara Siorek, 2018: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni 
Artystycznych. 
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1.8. Działania artystek i artystów w kontekście przyjętej ramy teoretycznej 
 

 Działania specyficznie przypisane artystkom i artystom to: tworzenie dzieł sztuki, 

organizacja wystaw indywidualnych i udział w wystawach zbiorowych, wystąpienia 

podczas wernisaży, udział w plenerach, konkursach, tworzenie grup artystycznych, 

zawodowych i stowarzyszeń. Wszystkie wymienione aktywności, typowe dla czynnych 

artystów, poprzedza wieloletnia edukacja artystyczna, obejmująca studia artystyczne, 

wielokrotnie również poprzedzone uczęszczaniem do liceum plastycznego. 

  Wszystkie działania przebiegają z uwzględnieniem obowiązujących wartości 

i uznanych znaczeń. Działania i zasoby symboliczne pola oddziałują na siebie wzajemnie, 

ponieważ „zespoły interakcji, które mają za podstawę symboliczne zasoby pola, 

jednocześnie określają ich znaczenie” (Wojakowski 20017: 53). Na przykład, proces 

tworzenia dzieła, który odbywa się w samotności, deklarowany jest jako skrajnie 

indywidualistyczny, dziejący się na granicy rytuału i performansu, również ma charakter 

społeczny. Zawsze wynika on ze społecznie ukształtowanej w danej zbiorowości wizji 

tego, jak powinien wyglądać i jakie wartości uwzględniać. Bycie artystką czy artystą ma 

charakter społeczny, nawet w zaciszu pracowni.  

  Śledząc historię sztuki i współczesne wydarzenia wyodrębnić można dwie 

dominujące postawy artystyczne. Pierwszą postawę (mającą krótszą historię, ale obecnie 

w głównym nurcie sztuki współczesnej dominującą) charakteryzuje racjonalność,  

a głęboko przemyślanej twórczości towarzyszy głęboko intelektualna refleksja nad istotą 

sztuki. Postawa ta,  wyrastająca z tradycji nurtów awangardowych XX w., wiąże głęboko 

działania artystyczne z codziennością: z jednej strony nasycając dzieła treściami 

prozaicznie codziennymi, z drugiej zaś redukując mistykę sztuki do roli narzędzia 

angażowanego do zmiany rzeczywistości społecznej. Druga, związana z romantyczną 

wizją sztuki i artysty, zakłada, że twórcy we wszystkich działaniach i wzajemnych 

interakcjach kładą nacisk na emocje i intuicyjność, działają instynktownie  

i spontanicznie. Wysoko cenioną wartością, jaka wówczas pojawia się w deklaracjach 

słownych, jest szczerość, zatem to, co robione z premedytacją czy chłodną kalkulacją, 

automatycznie jest konotowane jako nieszczere. Dodatkowo, na co zwraca uwagę  

N. Luhmann (2012: 142): „szczerość jest niekomunikowalna, ponieważ poprzez 

komunikację staje się nieszczera”. Dlatego artyści i artystki komunikują się ze światem 

poprzez dzieła, nie lubią mówić o własnych działaniach, chronią przestrzeń sztuki przed 

„odczarowaniem”, które mogłoby wydarzyć się, gdy do sztuki przedostałoby się zbyt 
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wiele racjonalności i wartości intelektualnych. Zbiorowości artystyczne kierujące się tą 

postawą, negują istnienie wpływu społecznego na własną twórczość i związane z nią 

działania i interakcje, postrzegając siebie jako oddzielonych do świata wartości 

wyższych. Zaprzeczają też istnieniu wspólnych definicji, uzgodnionych poprzez 

interakcje znaczeń, podkreślając własną indywidualność i odrębność, nawet wobec 

członków własnych wspólnot. 

Artystki i artyści, bez względu na to, czy akceptują ten fakt, czy nie, tworzą 

wspólnoty znaczeń i wartości. Konstytuują pola społeczne podejmując „ukierunkowane 

i zorientowane na cel działania grupowe” (Turner 2005a: 105). Podczas nich kluczową 

rolę odgrywa strategizacja działań, będąca „strategicznym szacowaniem kosztów  

i zysków, korzystnego wykorzystania czasu i energii” (Alexander 2010: 33). Artystki  

i artyści, jak wszyscy uczestnicy życia społecznego, poprzez podejmowane działania lub 

ich zaniechanie oddziałują na otaczające ich środowisko, dążą do utrwalenia istniejącego 

porządku lub jego przekształcenia, działają indywidualnie lub wspólnie z innymi, 

wykorzystują do tego dostępne im zasoby rzeczowe i symboliczne. To ze względu na 

wizję możliwych korzyści lub obronę tych już posiadanych, w obliczu konfliktu 

budowane są koalicje.  

Obserwowane w praktyce działania i interakcje mają różny przebieg i skutki. 

W działaniach wielokrotnie wykorzystywane są gotowe scenariusze, według których 

odgrywane są utrwalone w świadomości społecznej performance kulturowe. Zatem nawet 

„tylko” tworząc w pracowni, organizując wystawę, jadąc na plener, czy wysyłając pracę 

na konkurs, rozpoczynając studia lub kończąc je pracą dyplomową, publikując swój 

biogram w katalogu – komunikujemy wartości i znaczenia, podtrzymujemy pewne 

definicje, strategizujemy wysiłki, przystępujemy do tej lub innej wspólnoty znaczeń  

i wartości. 

Funkcjonowanie na scenie artystycznej wiąże się z wieloma interakcjami, które 

mówiąc słowami Blumera (2007: 85) wymuszają na artystkach i artystach postrzeganie, 

definiowanie i ocenę innych aktorów i ich działań, a następnie organizowanie samych 

siebie „w kategoriach takich definicji i sądów” (potrzebę takich redefinicji wywołało na 

przykład pojawienie się figury kuratora). Ponieważ działania są konieczne, a nieustanne 

definiowanie i redefiniowanie napotykanych sytuacji i postaw innych aktorów 

nieekonomiczne, dlatego prostszym rozwiązaniem jest przynależność do grupy i po 

prostu przyjęcie jej definicji i skali wartości. Wówczas jednostka jest socjalizowana do 
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danego fragmentu (ponieważ świat ten jest rozległy, wewnętrznie oraz lokalnie mocno 

zróżnicowany) świata sztuki, co oznacza, że przyjmuje jego rozumienie jako oczywiste. 

Dla J. Alexandra (2010: 31) działanie jest zawsze tworzeniem znaczeń, a samo 

działanie postrzega on dwuwymiarowo „jako rozciągnięte między dwoma podstawowymi 

wymiarami: interpretacją a strategizacją”; „działanie jest rozumieniem, ale jest 

jednocześnie praktyczne i utylitarne”. Alexander zwraca też uwagę, że każde działanie 

nie jest ani wyłącznie racjonalne (zawsze jest w nich jakiś pierwiastek quasi-religijny czy 

rytualny), ani nie jest w pełni religijno-rytualne, bo tkwi w nim element racjonalnej 

strategizacji. 

Sfera sztuki, również sztuk wizualnych, wydaje się być ostatnim obszarem, gdzie 

odbiorcy akceptują quasi-rytualne działania i poddają się ich afektywnemu 

oddziaływaniu. Aktywności artystek i artystów pod zewnętrzną, łatwą do opisu formą, 

posiadają niekiedy trudny do opisania wymiar. To, czego wielu teoretyków badających 

sztukę nie zauważa lub nie uznaje za istotne, przez co nie poświęca temu uwagi i miejsca 

w swoich analizach, to fakt, że działania artystów bywają silnie nacechowane 

emocjonalnie. Emocje odgrywają kluczową rolę zarówno w samym procesie tworzenia 

sztuki, jej odbioru oraz w relacjach łączących samych artystów i artystki. Rywalizują oni 

o nagrody i o dostęp do zasobów, strategizują swoje działania poszukując własnych 

korzyści, a jednak kategorie walki i konfliktu, proponowane dla opisania pola sztuki 

przez P. Bourdieu, nie oddają w pełni tego, co jest istotą tożsamości tej grupy zawodowej. 

Ponieważ badana przez mnie zbiorowość artystek i artystów już po pierwszym 

kontakcie pozwala zakwalifikować się jako bliższa romantycznej i indywidualistycznej 

wizji sztuki, zatem inspiracji teoretycznych podczas badań powinny dostarczyć teorie, 

które – oprócz refleksji na temat funkcjonowania społecznego artystek i artystów – 

również uwzględniają „duchowy” wymiar bycia artystką lub artystą i podobny wymiar 

podejmowanych przez nich działań. W niniejszej pracy sięgam zatem po koncepcje 

badaczy, których łączy przekonanie o obecności w praktykach społecznych działań 

o cechach rytualnych lub quasi-rytualnych, którzy zatem w swoich badaniach poszukują 

współczesnych form kontynuacji zrytualizowanej komunikacji symbolicznej. Arnold van 

Gennep i Victor Turner wiele uwagi poświęcają stanom liminalnym i rytuałom przejścia, 

przy czym Turner postrzega artystów jako byty liminalne oraz opisuje różne aspekty 

specyficznej więzi communitas przeżywanej przez wspólnoty. Jeffrey Alexander 

analizuje skuteczność rytualną, komunikujących znaczenia „performansów kulturowych”.  
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Teorie te pozwalają inaczej spojrzeć na pozornie zwykłe czynności związane ze 

stawaniem się i byciem artystami. 

Proces socjalizacji do roli artysty i do funkcjonowania w środowisku 

artystycznym zwykle ma swój początek w momencie podjęcia edukacji w średniej lub 

wyższej szkole artystycznej, trwa natomiast przez cały okres aktywności twórczej. 

Socjalizacja jest procesem, podczas którego jednostka „poddawana jest rozmaitym 

wpływom po to, aby „skonstruować” ją i dostosować do panujących w danym 

środowisku warunków społecznych, na które składają się między innymi język, wartości, 

normy, obyczaje i praktyki kulturowe” (Szlendak 2012: 214-215). W młodych ludziach 

jest kształtowana i modyfikowana wiedza na temat sztuki i roli artysty, a granice ich 

wiedzy w sensie praktycznym stają się granicami ich rzeczywistości. Wówczas adepci 

stają się, mówiąc językiem H. Blumera (2007: 12), częścią „zbioru ludzi”, dla których z 

procesu wzajemnego wskazywania wyłaniają się przedmioty wspólne – „mające to samo 

znaczenie i postrzegane przez nich w ten sam sposób”. Dużą rolę w tym procesie 

odgrywają charyzmatyczni artyści-pedagodzy. 

Młodzi uczą się rozumieć odgrywane przez artystki i artystów performanse 

kulturowe, uczą się odpowiednich scenariuszy zachowań, poznają też „dyskurs 

celebracji” – specyficzny język, którym należy mówić o twórczości, który czyni tę 

czynność czymś wyjątkowym i wzniosłym. W ten sposób nabywają to, co P. Bourdieu 

nazwał habitusem (w tym przypadku jest to habitus artysty), co oznacza system trwałych 

dyspozycji, które funkcjonują jako zasada generująca i organizująca praktyki. Uczniowie 

uczeni są jak myśleć, co cenić, jak odczuwać sztukę, zatem internalizując normy grupy, 

zaczynają dzielić z nią gust, a to daje im poczucie więzi z nią i jednocześnie odrębności 

wobec innych podobnych grup. Pola wprowadzają wobec agentów wielorakie działania 

pedagogiczne, a habitus wymusza zachowania zgodne z logiką pola społecznego, co 

więcej, dzięki temu „ekonomizuje” refleksje i działania  (Matuchniak-Krasuska 2010b: 

28). Nabywając to, co Bourdieu (2001:445) określił jako  „specyficzne kategorie 

postrzegania i oceny, zdolne do narzucenia specyficznej miary wartości dla artysty i jego 

wytworów”, należałoby w tym miejscu uściślić, że są to kategorie specyficzne dla danego 

pola społecznego artystów, różne dla różnych zbiorowości (inny jest habitus artysty  

z Wydziału Intermediów na ASP w Krakowie, inny z Instytutu Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego). 

Podobnie proces socjalizacji opisuje J. Alexander. Jego zdaniem, na towarzyszącą 

interakcjom interpretację składają się dwa procesy: typizacja („fenomenologiczna 
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intuicja, że wszyscy aktorzy przyjmują swe rozumienie świata za oczywiste”, przez 

innych nazywana uniwersalizacją) i inwencja (uruchamiana w momencie niezrozumienia, 

w celu tworzenia nowych kategorii rozumienia) (Alexander 2010: 31). Uczeniem się 

„typizowania w kategoriach dostarczanych przez czyjś konkretny świat” jest socjalizacja. 

A zatem artysta typizuje świat artystycznie, kobieta lub mężczyzna w sposób odpowiedni 

dla swojej płci kulturowej (Alexander 2010; 32). Rozwijając koncepcję Alexandra można 

stwierdzić, że bycie socjalizowanym do danego fragmentu (ponieważ świat ten jest 

rozległy, wewnętrznie oraz lokalnie mocno zróżnicowany) świata sztuki oznacza, że 

„przyjmujemy jego rozumienie jako oczywiste”, że życie w nim oznacza 

„dokumentowanie każdego nowego obiektu jako dowodu tej ontologicznej pewności” 

(tamże). Student może zostać socjalizowanym do bycia artystą w mainstreamowym  

w ośrodku sztuki współczesnej, operujący nowymi mediami, przekraczający tradycyjne 

granice sztuki lub w peryferyjnym, podtrzymującym tradycyjne myślenie o sztuce  

i pielęgnujących walory czysto warsztatowe malarstwa lub też w środowisku 

performerów czy konceptualistów, w którym nigdy nie nauczy się malować i rysować. 

Każda z tych osób będzie czuła się pełnoprawnym artystą, a przyswojoną definicję sztuki 

uważać będzie za oczywistą i jedyną. Ludzie w dwóch różnych społeczeństwach mogą 

uznawać dwie całkiem odmienne „rzeczywistości” (Berger, Luckmann 2010: 6). 

Socjalizacja zawdzięcza swoją skuteczność nie tylko swoim formom jawnym, jak np. 

program nauczania, ale i niejawnym, jak wpływ grupy rówieśniczej, wpływ charyzmy 

„mistrzów”, częsty kontakt z określonym modelem funkcjonowania świata sztuki. 

 Socjalizacja etapu szkolnego przekłada się na późniejsze działania artystyczne. 

Dla jednych twórczość będzie działaniem czysto koncepcyjnym, inni - jak dawni 

mistrzowie- będą samotnie zmagać się z wyzwaniami tradycyjnych gatunków (malarstwa, 

rzeźby, rysunku, grafiki). Do tych drugich będzie można zastosować pojęcia takie jak 

liminalność i spontaniczne, egzystencjalne communitas Victora Turnera, które dadzą 

głębszy wgląd w sam proces tworzenia. Według Turnera (2005b: 131) liminalność tworzy 

warunki, w których rodzą się dzieła sztuki, ponieważ wówczas ludzie zaangażowani są 

„całościowo”, działają „w swej całościowości” silnie odczuwając wspólne 

„człowieczeństwo”, w rezultacie w dziełach pojawiają się „przebłyski części potencjału, 

która nie została jeszcze zeksternalizowana i utrwalona w strukturze”. W liminalności 

pospolity aspekt zjawiska łączy się z sakralnym; to co Bourdieu zredukował do 

prozaicznej „produkcji artystycznej”, w opiniach artystów przybiera formę świętego 

rytuału. W pracowni - przed dziełem - profesor przestaje być profesorem, bywa bezradny 
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wobec dzieła, przyjmuje rolę medium, które jedynie pośredniczy w nadaniu materii 

konkretnej formy, doświadcza na przemian niemocy i iluminacji, podobnie jak opisuje to 

V. Turner (2005b: 204) „rozważa przez pewien czas tajemnice, przed którymi stają 

wszyscy ludzie”, ponieważ w liminalności tkwi „zalążek filozofii i nauki czystej”. 

Samotne zmagania z materią malarstwa wiodą też do wymiernych korzyści. Nagrodą jest 

uznanie w środowisku i tzw. „rozpoznawalność”, czyli wypracowanie własnego stylu, 

które pozwalają osiągnąć wyższy status w środowisku, a „liminalność krytycznych 

momentów życia uczy pokory pretendenta do wyższego statusu strukturalnego i zaciera 

różnice między pretendentem a resztą” (Turner 2005b: 171).  

Na takie „niespołeczne” aspekty tworzenia sztuki zwrócił uwagę Florian 

Znaniecki (2008: 87) pisząc, że „sztuka nie jest zjawiskiem społecznym, tylko społecznie 

warunkowanym”. Zjawiska społeczne, jego zdaniem, „sprowadzają się do czynności, 

których przedmiotami są inni ludzie i które zamierzają wywołać reakcję tych ludzi”, 

natomiast czynności artystyczne „wiążą dane ludzkiego doświadczenia w całości 

o swoistej prawidłowości wewnętrznej, zupełnie odmiennej od struktury systemów 

społecznych i podmiot artystycznego działania może zupełnie nie dążyć do wywołania 

jakichkolwiek reakcji u innych ludzi” (tamże).  

Takiej możliwości natomiast nie dopuszcza N. Luhmann (2016: 383), twierdząc, 

ze artysta nie może wytwarzać dzieł tylko dla siebie, chyba że na znak jakiegoś protestu, 

ponieważ tworzenie „ma sens tylko jako komunikacja”. Jego zdaniem, komunikacja jest 

istotą wszystkich etapów twórczości. Już pierwsze decyzje o wyborze określonego 

medium, techniki, gatunku, a tym samym odrzuceniu wszystkich pozostałych opcji, 

komunikują. Następnie wprowadzanie formy oznacza „dokonywanie rozróżnienia”, 

poprzez wybór takich a nie innych „znaków granicznych”. Wybór, co uczynić 

widzialnym (bo każde użycie formy powoduje efekt inwizybilizacji, coś czyni 

niewidocznym), a co wykluczyć, w jaki sposób zmaterializować zamysł, traktować 

można jako  komunikat o istotnych dla artysty wartościach i praktykowanej koncepcji 

sztuki (Luhmann 2016: 274). Dzieło sztuki jest zatem sekwencją rozróżnień, a „raz 

uruchomiona sekwencja różnic, które wszystkie decydują się na coś, a na coś nie, wiąże 

się i tworzy w ten sposób formę” (Weber 2016: 416).  

Zaletą sztuki, a zarazem ‒ zdaniem Luhmanna - jej podstawową funkcją, jest 

możliwość „przekładu komunikacji na coś postrzegalnego”. W tym punkcie można 

uznać, że Luhmann i Turner zgadzają się, co potwierdzają słowa tego drugiego, że 
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„środek przekazu sam jest przekazem i jest niewerbalny, chociaż często ma starannie 

nadaną strukturę” (Turner 2005b: 203). 

Jak zostało to już wspomniane, w koncepcji Luhmanna nie ma możliwości, aby 

sztuka opuszczała społeczeństwo i by mogła realizować się poza nim. Wychodząc 

z założenia, że jest ona komunikacją, musi pozostać zawsze działaniem społecznym. 

Luhmann nie dopuszcza możliwości, że sztuka jest autoterapią, prywatną ekspresją 

stanów wewnętrznych, zmaganiem, które pozwala poczuć się częścią kosmosu. Podobnie 

Pierre Bourdieu, dla którego postrzeganie sztuki jako zjawiska społecznego zawsze wiąże 

się z kategoriami rynkowymi. Dla Bourdieu (2001: 218) pole artystyczne jest zawsze 

uwikłane w zależności od pola ekonomicznego i politycznego. Dzieło sztuki jest zatem 

„bytem o dwóch twarzach”; jest towarem o wartości rynkowej i znaczeniem o wartości 

symbolicznej. Według Bourdieu (2001: 219) twórczość artystów rozkłada się pomiędzy 

dwoma punktami granicznymi: „całkowitym i cynicznym podporządkowaniem 

oczekiwaniom rynku oraz absolutną wolnością wobec rynku i jego wymagań”, przy czym 

żaden z tych punków nie jest nigdy całkowicie osiągany. Nawet „antyekonomiczna” 

ekonomia sztuki czystej, „oparta na uznaniu należnym walorom bezinteresowności” 

również zmierza do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, choć odroczonych w czasie. 

Dlatego Bourdieu wyklucza osobisty stosunek artysty do tworzonej sztuki (wspomniana 

sztuka jako terapia, jako wewnętrzna potrzeba, tworzenie dzieł osobistych bez zamiaru 

ich sprzedaży), twórczość redukuje do opisywanych językiem ekonomii „sposobów 

produkcji i obiegu dóbr”. Takie myślenie o sztuce w kategoriach ekonomicznych, typowe 

jest dla krajów zachodnich o rozwiniętym rynku sztuki, nie przystaje natomiast do 

polskich realiów, zwłaszcza mniejszych ośrodków, gdzie nawet dla zadeklarowanych 

artystów komercyjnych sprzedaż prac jest problemem. 

Powyżej przytoczone refleksje badaczy, w pewnych punktach wykluczające się, 

w innych zbieżne, dowodzą rozległości i wewnętrznego zróżnicowania świata sztuki. 

Badacze podobnie jak artyści socjalizowani są do rozumienia i odczuwania pewnej wizji 

sztuki oraz funkcjonowania w określonych fragmencie artystycznej rzeczywistości. 

Prowadząc badania w konkretnych zbiorowościach, ich teorie odpowiadają na 

dominujące tam definicje sztuki i artysty, ale różnorodność ich podejść, połączona  

w jednej ramie teoretycznej, pozwala dostrzec wszystkie aspekty badanych zjawisk. 

Podobnie jak przez tworzenie dzieła sztuki, istotne znaczenia i wartości 

komunikowane są poprzez organizację wystaw. Dla większości artystek i artystów jest to 

„naturalną” potrzebą i powinnością trwale związaną w ich świadomości z profesją 
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artysty. Przypisują oni wystawom różne funkcje; jest to okazja do podsumowania danego 

okresu twórczości, możliwość obejrzenia własnych prac w przestrzeni, a nie w ciasnej 

pracowni, okazja do rozmów, ale też wystawienie się na ocenę publiczności. Wystawa ‒ 

według niektórych artystów ‒ pozwala pracom „ożyć”, natomiast według socjologów, 

spotkanie z odbiorcą jest konieczne, by uznać sztukę za zjawisko społeczne. 

  Wystawy, a szczególnie wernisaże, są jedną z wielu „instytucji konsekrujących”. 

Poszczególne działania podejmowane podczas przygotowań do owego wydarzenia i sam 

jego przebieg, służą zaprezentowaniu i uprawomocnieniu jego uczestniczki lub 

uczestnika jako osoby godnej miana artysty. Takim narzędziem konsekracji jest folder lub 

katalog wystawy, zawierający mniej lub bardziej obszerny biogram artysty. Dla  

P. Bourdieu (2001: 445) biografie artystów są elementem dominującego w świecie sztuki 

„dyskursu celebracji”, w którym „biografia, odgrywa rolę decydującą, mniej oczywiście 

przez to, co mówi o malarzu oraz jego dziele, niż przez to, że czyni z niego osobę godną 

pamięci oraz miejsca w historii”. Odwołując się do koncepcji Bourdieu, można 

stwierdzić, że wymieniane w biogramach, według pewnego schematu, informacje 

prezentują pozycję artystki lub artysty w polu, służą jej uprawomocnieniu oraz ‒ jako 

kapitał symboliczny ˗ są narzędziem do walki o wyższą pozycję. Odczytanie 

najważniejszych pozycji biogramu rozpoczyna też wernisaż.  

 Otwarcie wystawy ‒ czyli wernisaż ‒ przebiega we wszystkich ośrodkach według 

stałego schematu (zmieniają się tylko treści przemówień) ‒ niepisanego, choć 

powielanego scenariusza i pozwala się analizować w kategoriach „performansu 

kulturowego” Jeffrey’a Alexandra. Autor ten definiuje „performans kulturowy” jako 

proces społeczny, poprzez który aktorzy, indywidualnie lub zbiorowo, prezentują innym 

znaczenie swej sytuacji społecznej, dokonują „rzutowania swoich znaczeń” tak, aby 

skłonić innych do uwierzenia w nie i do przyjęcia ich (Alexander 2010: 370). Skuteczny 

performans przypomina rytuał, jest przekonujący do tego stopnia, że pozwala 

publiczności utożsamić się z aktorem, stwarza pozory wspólnoty przeżywającej te same 

treści i dekodującej te same znaczenia.  

 J. Alexander wymienia pewne elementy składowe performansu, zapewniające 

jego dramaturgiczną skuteczność. Pierwszym z nich jest pewien stały scenariusz,  

w którym: „aktorzy przedstawiają siebie jako motywowanych przez troski egzystencjalne, 

emocjonalne i moralne, których znaczenia definiowane są poprzez schematy elementów 

oznaczanych, których odnośnikami są światy: społeczny, fizyczny, naturalny 

i kosmologiczny, a w których żyją owi aktorzy i publiczność” (Alexander 3010: 371). 



37 
 

Podczas wernisaży najczęściej pojawiającymi się treściami są: samotne zmagania 

z materią, poszukiwanie piękna, dążenie do szczerości i prawdy, potrzeba ekspresji 

nagromadzonych emocji oraz dzielenia ich z odbiorcą, otwarcie na odbiorcę i zaproszenie 

go do wewnętrznego świata artysty. W skutecznym performansie zachodzi proces 

„kulturowego rozszerzenia”, którego częścią jest psychologiczna identyfikacja 

publiczności z aktorem, kiedy to „członkowie publiczności rzutują siebie samych na 

postaci oglądane na scenie” (Alexander 2010: 372). Niekiedy publiczność pozostaje 

zdystansowana; „widzi i rozumie bez doświadczania emocjonalnego lub duchowego 

znaczenia” (tamże: 373). Aby uczynić performans skutecznym, między odbiorcą a artystą 

pojawia się teoretyk, który - poprzez tekst w katalogu oraz omówienie prezentowanej 

twórczości - dostarcza wskazówek jak dekodować znaczenia prezentowanych obiektów. 

 Dekodowanie znaczeń ułatwia odpowiedni wybór „sceny” performansu. Artysta 

działający w przestrzeni publicznej, wtapiający swoje dzieło w otoczenie lub 

podejmujący nietrwałą akcję artystyczną, może nie zostać rozpoznany jako artysta, a jego 

działania jako sztuka. Galeria natomiast jest przestrzenią o jasno rozpisanych rolach. 

Dyrektor lub kurator galerii reżyseruje otwarcie, to on „umieszcza na scenie” aktorów. Co 

więcej, obiekty pozwalające dokonywać symbolicznych projekcji – czyli prace artystów, 

są zgromadzone w jednej przestrzeni, a ich status jako dzieł sztuki jest jasno określony. 

Dyrektorzy zabiegają o prestiż prowadzonych instytucji, dzięki czemu dana „scena” 

komunikuje o randze artysty, „konsekruje” go na artystę uznanego, wybitnego lub 

przeciętnego.  

 Wernisaż zatem to czas, gdy artystki i artyści – na co dzień etatowi pracownicy i 

ludzie niewyróżniający się z tłumu, nie eksponujący żadnych cech bohemy, cyganerii, 

czy artystycznego ekscentryzmu – na ten jeden wieczór przywdziewają „uświęcone przez  

wieki przebranie artysty”; odgrywając performans według przyjętego scenariusza. W ten 

wieczór wszystkie interakcje są zogniskowane na ich osobie.  

 J. Alexander (2010: 374) zwraca uwagę na wpływ czynników władzy na kształt 

i treść performansów, ponieważ: w oczach sił będących depozytariuszami materialnej czy 

interpretacyjnej władzy nie wszystkie teksty są równie prawomocne, a także „nie 

wszystkie performanse i nie wszystkie części określonego performansu dopuszcza się do 

wykonania”. W przypadku sztuk wizualnych państwowe placówki stosują niekiedy 

cenzurę prewencyjną, nie dopuszczając do wykonania pewnych fragmentów tekstu 

kulturowego, artystek i artystów uznanych za kontrowersyjnych, czy też użycia pewnych 

środków wyrazu. Cenzura ta wynika z oczekiwań władz finansujących placówki, a także 
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z obaw przed opinią publiczną. Wybór danego scenariusza performansu komunikuje 

o wyborze wartości, w oparciu o które tworzy się i popularyzuje sztukę. Może nimi być 

awangardowość, krytyczność, głębokie zaangażowanie społeczne i polityczne, pewna 

rewolucyjność treści i formy albo tradycja, zachowawczość, dekoracyjność, prymat 

formy estetycznej nad treścią.  

 W obydwu przypadkach galerie stają się arenami, na których ścierają się 

przeciwstawne koncepcje roli i kształtu sztuki współczesnej; grupy artystów 

„niewystawianych” podważają decyzje programowe, domagają się reformy i otwarcia na 

nowe formy, wizja sztuki niezależnej ściera się z koncepcją „instytucji miejskiej”, 

dyrektorzy galerii balansują między postulatami środowiska, a oczekiwaniami władz. 

Tego rodzaju konflikty najczęściej mają charakter pokoleniowy i wynikają z niezgody 

młodych na sztywne struktury w świecie sztuki. 

 Warto wspomnieć, ze zrealizowane wystawy zostają wpisane do biogramu 

artystycznego. Wykaz wystaw jest jednym z elementów gromadzonego przez artystki 

i artystów kapitału symbolicznego, wykorzystywanego jako stawka w grze o pozycję 

w polu. Wynikiem działań artystek i artystów jest tworzenie, kształtowanie 

i podtrzymywanie określonych struktur w polu sztuki.  

Victor Turner (2005a: 24) przeciwstawia formie communitas strukturę społeczną, 

jako skrajnie odmienny tryb wchodzenia przez ludzi we wzajemne stosunki. Rządzona 

normami, zinstytucjonalizowana i abstrakcyjna natura struktury społecznej jest 

przeciwieństwem communitas, która ma spontaniczną, bezpośrednią i konkretną naturę 

(Turner 2005b: 139). Wspólnota, jak trafnie zauważył badacz, nie jest czymś 

permanentnym, ale jedynie „zdarza się”. Communitas egzystencjalna zastyga w strukturę, 

ponieważ „pod upływem czasu narasta potrzeba mobilizacji zasobów, a także potrzeba 

kontroli społecznej wśród członków grupy dążących do wspólnego celu” i wówczas staje 

się normatywną communitas ‒ czyli zorganizowaną w trwały system społeczny (Turner 

2005b: 144). Ten przebieg „zastygania w strukturę” obserwować można na przykładzie 

nieformalnych grup artystycznych. Ich powstanie niemal zawsze wiąże się z pojawieniem 

się charyzmatycznego lidera. Wspólne działania oparte na równości, poczuciu wspólnoty, 

entuzjazmie i chęci tworzenia nowych jakości, z czasem zaczynają się układać w nową 

strukturę; grupa zaczyna walczyć o pozycję w polu, formalizuje się, aby pozyskać środki 

finansowe i móc negocjować z instytucjami warunki współpracy, by wreszcie 

wykorzystać zgromadzony kapitał symboliczny do odsadzania swoimi członkami 

stanowisk w ważnych instytucjach artystycznych. Dawna spontaniczna wspólnota 
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ustępuje strukturze i temu, co się z nią wiąże, czyli: nierówności, tytułom i statusom 

społecznym, zróżnicowaniu rang, dumie z pozycji społecznej, maksymalizacji różnic 

płciowych, różnicom majątkowym, egoizmowi itp. (Turner 2005b: 124). 

Wyłonienie się wewnętrznych struktur w polu wydaje się być nieuniknione 

w ujęciu nie tylko Turnera, ale również innych badaczy. Według J. Martina (2009: 396) 

struktura pola rozwija się, gdy jednostki ‒ poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie - 

wytwarzają wzajemne zależności, których nie można zredukować do istniejących 

kanałów instytucjonalnych, wówczas dzieje się to, co zdaniem Martina jest kluczowe dla 

rozwoju struktury: jednostki sprzymierzają się w dążeniu do podobnych celów. Im 

bardziej „zogniskowane” są działania aktorów, tym bardziej struktura „rośnie”. 

Zogniskowane działania wymagają pewnych uzgodnień. H. Blumer (2007: 9) twierdzi, że 

życie każdego społeczeństwa ludzkiego musi się składać z ustawicznie przebiegających 

procesów wzajemnego dopasowywania się działań jego członków. To właśnie kompleks 

ustawicznych działań utrwala i ukazuje strukturę bądź organizację. Artystki i artyści 

pomimo deklarowania niezależności i indywidualizmu oraz pomimo postulatów 

wolności, powszechnie budują nieformalne, z czasem formalizujące się struktury 

środowiskowe (np. instytucja pleneru). W tym ujęciu, zarówno kultura jak i każda 

struktura (we wszelkich ich aspektach), odnoszą się do „stosunków wywiedzionych ze 

sposobu, w jaki ludzie działają względem siebie wzajemnie” (Blumer 2007: 9).  

  Zbiorowość artystów funkcjonuje na kilku różnych poziomach organizacyjnych. 

Z jednej strony, jest to wspólnota, związana wspólnymi korzeniami (nauka w liceach 

plastycznych i na uczelniach artystycznych), połączona poczuciem podobnego powołania 

i poświęcenia dla realizacji pewnego etosu artysty i sztuki. Z drugiej, zbiorowość 

tworząca ustrukturyzowane, oparte na hierarchii pozycji związki, stowarzyszenia  

i instytucje artystyczne. Dodatkowo, tworzą też grupy poprzez zatrudnienie w danej 

instytucji kultury lub placówce edukacyjnej; są to wówczas grona pedagogiczne liceów 

plastycznych, wydziałów sztuki uczelni wyższych, zespoły do spraw programowych 

galerii itp. W przypadku pedagogów obowiązek prezentowania własnego dorobku 

artystycznego wiąże się z corocznymi wystawami i przeglądami prac, a także wspólnymi 

plenerami i sympozjami artystycznymi.  W „szczelinach struktur” artystycznych  

i społecznych działają kontestujący tak działający system sztuki outsiderzy. Są to artystki 

i artyści na różny sposób niezależni, którzy odcinają się od lokalnego środowiska, nie 

akceptują panujących w nim reguł i nie wchodzą z nim w zależności. 
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Artystki i artyści czują się częścią kilku różnych wspólnot, o lokalnym 

i ponadlokalnym zasięgu, są to: grupy absolwentów liceum plastycznego, absolwentów 

z danej pracowni akademii lub innej uczelni artystycznej, wspólnoty plenerowe itp. 

J. Alexander (2010: 36) zwraca uwagę, że aktorzy z rzadka przyłączają się do wspólnot 

całymi sobą, zwykle angażują tylko część swojej natury, kalkulują koszta „prezentowania 

różnych części siebie w otwartej interakcji”, niektóre rzeczy robią „za kulisami”, inne „na 

scenie”. Tak też dzieje się to w przypadku badanej zbiorowości artystów. Ich postawy 

zmieniają się w zależności od tego, w jakim miejscu aktualnie się znajdują. Jako 

pracownicy naukowi uczelni artystycznej wspierają struktury instytucjonalne i głoszą 

potrzebę edukacji artystycznej, jednocześnie podczas plenerów doświadczają głębokiej 

wspólnotowości (określanej przez Victora Turnera pojęciem commmunitas) z osobami 

reprezentującymi skrajnie odmienne koncepcje sztuki, działają na styku systemu sztuki 

i systemu polityki, walcząc o stanowiska w instytucjach sztuki i posiadanie władzy, 

tłumacząc to wspieraniem lokalnej wspólnoty artystów, przyłączają się do lokalnych 

stowarzyszeń (niekiedy amatorskich), by wspólnie promować swoją twórczość, 

równocześnie deklarując swoją niezależność i ponadregionalne ambicje oraz sukcesy. 

Część artystek i artystów działa na styku kilku systemów społecznych: systemu 

sztuki, nauki („prawda – nieprawda”) i polityki („mieć władzę – nie mieć władzy”). 

W przypadku jednostek działających na styku systemu polityki i nauki mają zastosowanie 

kategorie P. Bourdieu, dotyczące konkurencji o pozycje i nagrody oraz definicje pozycji, 

stawek i nagród. Walka o utrzymanie pozycji wiąże się z utrzymaniem monopolu na 

tworzenie prawomocnych definicji. Jak opisują to Berger i Luckmann (2010:103), 

podstawą przekazu znaczenia instytucji jest społeczne uznanie, że dana instytucja jest 

„stałym” rozwiązaniem „stałego” problemu danej zbiorowości. Dlatego potencjalni 

uczestnicy zinstytucjonalizowanych działań muszą być systematycznie zapoznawani  

z tymi znaczeniami, co wymaga jakiś form procesu „edukacyjnego” (tamże). Wysoka 

pozycja w strukturze pola umożliwia tworzenie procedur, za pomocą których znaczenia te 

będą przypominane pozostałym aktorom i utrwalane. 

Pomimo że artystki i artystów, jako grupę zawodową, cechuje duża solidarność 

i wielu z nich deklaruje, że członków lokalnych środowisk twórczych łączą niemal 

rodzinne relacje, to nie brakuje wśród nich antagonizmów i konfliktów. Specyficzne dla 

„świata sztuki” instytucje, takie jak galerie, szkoły i uczelnie, ale również konkursy, 

kwalifikacje do przeglądów twórczości, wystaw zbiorowych i indywidualnych, stwarzają 

ramę, nazwaną przez Victora Turnera „areną”, która „w widoczny sposób funkcjonuje 
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jako tło dla antagonistycznej interakcji, mającej za cel doprowadzenie do publicznie 

uznanej decyzji” (Turner 2005a: 110). Areny powstają „w umiejscowionych obszarach 

życia społecznego, gdzie istnieje najwięcej kontaktów społecznych i w największym 

stopniu występuje kulturowy konsensus” (tamże: 115). Tu negocjuje się znaczenia istotne 

dla danego pola społecznego. Pomimo przypadków „przykładnej współpracy, koalicji 

i sojuszy”, na arenach dominuje  „tryb konfliktu”, pewne działania odbywają się jawnie, 

podczas gdy inne „za kulisami” (tamże: 110). Arena jest miejscem dochodzenia do 

decyzji, przy czym niekiedy może to być „decyzja tymczasowego pozostawienia spraw  

w stanie nierozstrzygniętym” i przystosowania się (tamże: 111-112). Zastój struktur jest 

więc również wynikiem działania dynamiki społecznej (tamże: 27). 
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2. METODOLOGIA BADAŃ 
 

2.1. Wprowadzenie 
 

Podstawowymi zadaniami metodologii są „opis i analiza reguł postępowania, jak 

też opis i analiza schematów wytworów różnych czynności badawczych” (Nowak 2006: 

23). Niniejszy rozdział ma zatem na celu szczegółowe omówienie reguł rządzących 

etapami procesu badawczego, uwzględniające takie jego aspekty, jak: wybór 

paradygmatu, metod i technik zbierania danych i ich analizy, a także opis procesu 

konstruowania teorii.  

Według Davida Silvermana (2010: 28) neutralne problemy badawcze nie istnieją, 

ponieważ to, jak ukształtujemy problem badawczy, w sposób nieuchronny odzwierciedla 

nasze przywiązanie (jawne bądź ukryte) do określonego modelu opisującego 

funkcjonowanie świata. Rozdział rozpoczyna się zatem od opisu przyjętej perspektywy 

w badaniach nad zbiorowością artystek i artystów sztuk wizualnych, którą jest podejście 

interpretatywne, koncentrujące się na poznaniu i zrozumieniu działań aktorów 

społecznych oraz wyjaśnieniu związanych z nimi znaczeń. Podejście rozumiejące, jak 

opisuje to Jean-Claude Kaufmann (2010: 37), „opiera się na przekonaniu, że ludzie jako 

podmioty działania nie są zwykłymi nosicielami struktur, lecz aktywnymi twórcami tego, 

co społeczne, są więc depozytariuszami istotnej wiedzy, którą można ująć tylko od 

wewnątrz, za pośrednictwem systemu wartości jednostek”. W tej części wskazane zostaną 

założenia konstruktywizmu, interakcjonizmu symbolicznego i metodologii jakościowej 

(dostarczające pojęć i strategii koniecznych do rozumienia i wyjaśniania), które zostaną 

wykorzystane w badaniach. 

Następnie omówione zostaną, zastosowana w procesie badawczym i kluczowa dla 

jego organizacji, metodologia teorii ugruntowanej oraz etnografia. Po nich przedstawię  

cele badań, wynikające z nich metody i techniki wykorzystane do zbierania danych. 

Rozdział zakończy szczegółowy opis przebiegu procesu badawczego.  

 

2.2. Konstruktywizm, interakcjonizm symboliczny i jakość 
 

Przedmiotem projektu badawczego jest konstruowanie koncepcji artysty i sztuki 

mające miejsce w polu działań artystek i artystów sztuk wizualnych zamieszkujących 
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województwo podkarpackie. Zatem w centrum zainteresowania znajdą się mające miejsce 

w polu procesy, a nie jego pozornie trwałe struktury.  

Chociaż metody wydają się być jedynie narzędziami, to Kathy Charmaz zwraca 

uwagę na istotną zależność, której badacz musi być świadomy, mianowicie na to, że to, 

co w ogóle będzie on w stanie dostrzec, zależy od dwóch czynników. Po pierwsze od 

wybranych metod, ponieważ „sposób, w jaki badaczka lub badacz zbiera dane, wpływa 

na to, jakie zjawiska zobaczy, jak, gdzie i kiedy je dostrzeże i jakie wnioski z nich 

wyciągnie” (Charmaz 2013:25). Po drugie, istotne jest również, co jako podmiot  

o określonych przekonaniach, do nich wniesie. Tym co wnosi, jest własna koncepcja 

świata, czyli akceptacja danego paradygmatu, która zasadniczo wpływa na sposób 

patrzenia i interpretacji.  

Według Roberta Mertona (2002:90) „każda rozsądna socjologiczna interpretacja 

zjawisk społecznych w nieunikniony sposób posługuje się paradygmatami 

teoretycznymi” i dlatego „mądrzejszym sposobem postępowania byłoby wydobycie ich 

na jaw”, co więcej, ujawniony paradygmat pomóc może w „uporządkowaniu kluczowych 

pojęć oraz związków pomiędzy nimi”.  

Chociaż rzeczywistość społeczna jawi się jako sfera obiektywnych faktów, to 

w istocie formują ją działania, w których wyrażają się subiektywne znaczenia  i dlatego 

w różnych społeczeństwach uznawane są różne rzeczywistości (Berger, Luckmann 2010: 

29). Jak zauważył Herbert Blumer (2007: 13): „Znaczenie każdego przedmiotu musi być 

ukształtowane, wyuczone i przekazane przez proces wskazywania”. Życie grupowe ludzi 

„na poziomie interakcji symbolicznej jest rozległym procesem, w którym ludzie 

kształtują, podtrzymują i zmieniają przedmioty tworzące ich świat, nadając im znaczenie” 

(ibidem). Według H. Blumera (2007: 7) to nie czynniki takie jak: pozycja społeczna, 

wymogi statusu, role społeczne, nakazy kulturowe, normy i wartości, naciski społeczne  

i afiliacja grupowa są sprawcze wobec jednostki i determinują jej działanie, ale to 

znaczenia tych przedmiotów kształtują zachowania, przez co decydują o kształcie działań 

ludzkich.  

W niniejszej pracy przyjęłam założenia, że natura jednostki jest twórcza, 

a rzeczywistość dynamiczna i zmienna, przez co kluczowy nacisk w badaniu należy 

położyć na analizę działań i przypisywanych im znaczeń, przy czym działanie będzie 

traktowane nie jako determinowane przez strukturę społeczną czy wzory kultury, ale jako 

„czynnie kształtowane przez samych działających i uczestników interakcji” (Hałas 2007: 

XV). Świat aktorów nie jest odkrywany, ale rekonstruowany ze znaczeń nadawanych 
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obiektom przez działające i wchodzące w interakcje jednostki (Konecki 2013: X). Co 

więcej, „znaczenia są odwoływalne, obiekty i zjawiska nie mają uniwersalnych cech 

istotnościowych, a przyczyny zjawisk są społeczną konstrukcją „wypracowaną” 

w interakcjach” (tamże). 

Jakościowe metody przeprowadzania badań wydają się być najtrafniejsze dla 

badań nad sztuką. Same pojęcia sztuki i artysty znajdują się w niekończącym się procesie 

definiowania i redefiniowania; pole sztuki nie jest strukturą, a bycie artystą raz 

określonym stanem. Właśnie owa procesualność i wynikające z niej niejasności 

odsłaniają zabiegi konstrukcyjne podejmowane przez jednostki i grupy działające w polu. 

Działania te i interakcje przebiegają w oparciu o różnice akceptowanych znaczeń  

i wartości, zatem o sferę trudną do empirycznego zbadania. Dodatkowo aktorzy częściej 

odwołują się do emocji i własnych intuicji, niż do istniejących dyskursów. Dlatego 

konieczne jest zastosowanie odpowiednio wrażliwych metod i narzędzi badawczych, 

których dostarcza socjologia jakościowa, według Krzysztofa Koneckiego (2012: 10), 

będąca „perspektywą zarówno opisu, jak i rozumienia, a czasami również wyjaśnienia 

przyczyn zjawisk społecznych poprzez badania empiryczne i analizę doświadczeń 

indywidualnych i grupowych, definicji świata społecznego oraz interakcji”. Pozwala ona 

dotrzeć do znaczenia doświadczeń indywidualnych i grupowych (tamże). Jest to możliwe 

z racji tego, że badania jakościowe są aktywnością, która umieszcza obserwatora  

w świecie badanych, a składa się na nią „zespół interpretatywnych, materialnych praktyk, 

które czynią świat widzialnym” (Denzin, Lincoln 2014: 23). Praktyki te przekształcają 

świat, ponieważ przeobrażają go w serię reprezentacji, takich jak notatki terenowe, 

wywiady, rozmowy, fotografie, nagrania i własne uwagi (tamże).  

Badania jakościowe służą rozszyfrowaniu ‒ „przy użyciu kategorii znaczących 

i bogatych w szczegóły ‒ tego, w jaki sposób ludzie tworzą świat wokół siebie, co robią 

lub co im się przydarza” (Flick 2015:11). Procedury badań jakościowych uwzględniają 

nieprzewidywalność sytuacji, jakie może napotkać badacz oraz jego odkryć, są na tyle 

elastyczne, by pozwolić na „przeformułowanie pracy, gdy w trakcie pobytu w terenie 

pojawią się nowe pomysły i możliwości” (Silverman 2010: 25). 

W badaniach środowisk artystycznych analizy danych pozyskanych za pomocą 

metod ilościowych nie dają satysfakcjonujących odpowiedzi na stawiane pytania. Zaletą 

mniej ustrukturalizowanych badań, jak zauważył Earl Babbie (2013: 131), jest nie tylko 

to, że pozwalają na odkrywanie różnych „wymiarów, aspektów lub też niuansów 

zawartych w pojęciach”, ale również, mogą ujawnić i zarejestrować takie aspekty życia 
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społecznego, które na początku projektu nie były oczywiste. „Bogate dane” ‒ których 

pozyskanie stanowi cel w  badaniach jakościowych ‒ „sięgają pod powierzchnię 

społecznego i subiektywnego życia” (Charmaz 2013: 23), umożliwią „odtworzenie, 

zrozumienie i opisanie pełnego zakresu kontekstów badania”, odsłaniają treści kryjące się 

pod powierzchnią i umożliwiają rozwinięcie kategorii analitycznych (tamże: 30). 

Zaletą metodologii jakościowej jest to, że nie poprzestaje na gromadzeniu opinii, 

ale stara się docierać „pod ich powierzchnię”, wykorzystując narzędzia pozwalające 

weryfikować komunikowane treści. Co więcej jest ona wrażliwa również na szeroko 

pojęty kontekst ich powstawania.  J.-C. Kaufmann (2010: 65) uważa nawet, że wszelkim 

analizom materiału powinna bezustannie towarzyszyć analiza warunków wytwarzania 

dyskursu oraz pytania, takie jak: kim jest ten, kto wypowiada dane zdania i dlaczego robi 

to w ten właśnie sposób? David Silverman (2010: 120-121), w takich przypadkach zaleca 

kierowanie się „wrażliwością kontekstualną”, która dla niego oznacza rozumienie, że 

pojęcia (nawet te pozornie oczywiste) zmieniają swoje znaczenie w zależności od 

kontekstu społecznego, który uczestnicy życia społecznego aktywnie tworzą dla swoich 

działań. Wrażliwość kontekstualna powinna badaczowi wskazać, że zjawiska nie są 

jednorodne, ale nabierają określonych znaczeń w zależności od kontekstu sytuacyjnego, 

bądź kultury lub tego, kto stanowi grupę odbiorców (tamże).  

 

2.3. Teoria ugruntowana 
 

Wybór teorii ugruntowanej wynika z faktu, że badania dotyczą procesu  

i osobistych doświadczeń jego uczestników, a teoria ta kładzie nacisk na znaczenie 

analizy działań i procesów. Dodatkowo decyzja o jej wyborze wynikała z konieczności, 

dla dobra badań, ograniczenia projekcji posiadanej wiedzy i doświadczeń zawodowych 

na kierunek dynamiki badań i późniejszą analizę danych. Przez kilkanaście lat 

pracowałam jako kuratorka wystaw, teoretyczka i krytyczka sztuki, współpracowałam  

z artystkami i artystami zarówno z województwa podkarpackiego jak i ośrodków, które 

uznawane są za centra sztuki współczesnej. Pozwoliło mi to na zgromadzenie wiedzy na 

temat swoistości poszczególnych środowisk, a także w naturalny sposób skłaniało do 

porównań i wniosków, ale opartych raczej na intuicji niż ugruntowanych w danych. 

Dodatkowo za wyborem teorii ugruntowanej przemawia to, że formułowanie 

hipotez byłoby o tyle trudne, bo jak zostało to wcześniej wspomniane [w stanie wiedzy], 

obszar ten (podkarpackie pole sztuki) jest białą plamą w socjologii, a zatem brakuje 
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koniecznych punktów odniesienia, które mogłyby służyć za punkt wyjścia do późniejszej 

procedury weryfikacji. Również weryfikacja hipotez tworzonych na podstawie 

dostępnych pozycji z zakresu socjologii sztuki (Golka 1995, Golka 2008b, Heinich 2010, 

Krawczak 2013, Wallis 1964 i in.) byłaby mało owocna, gdyż ich autorki i autorzy 

skupiają się w nich na ujęciach strukturalnych lub funkcjonalnych.  

Poszukując właściwej metodologii, skupiłam się zatem na strategiach, które 

pozwalają dostrzegać nowe zjawiska w tych już znanych oraz uwrażliwiają na problemy 

dotychczas w badaniach niezauważane.  

Stworzenie w latach 60. XX w. przez Barney’a Glasera i Anselma Straussa 

metodologii teorii ugruntowanej wynikało z potrzeby przeciwwagi i alternatywy wobec 

dominującego wówczas paradygmatu pozytywistycznego i powiązanych z nim badań 

ilościowych, poprzez dostarczenie precyzyjnych narzędzi do prowadzenia badań 

jakościowych. Celem owej metodologii jest budowanie „teorii średniego zasięgu (teorii 

jakiegoś zjawiska, procesu lub ściśle wyodrębnionego obszaru rzeczowego) w oparciu 

o systematycznie zbierane dane empiryczne (Konecki 2009: XII). Badacz zatem, poprzez 

stawianie hipotez nie weryfikuje istniejącej teorii, ale buduje ją od podstaw, pozwalając, 

by hipotezy wyłaniały się ze zbieranych danych. Celem jest zupełnie nowa - ugruntowana 

w posiadanych danych - teoria, nowe spojrzenie na badane zjawiska oraz tworzenie 

nowatorskich kategorii i pojęć (Charmaz 2013: 36). 

Teoria w tym modelu nie jest weryfikowana poprzez dane, ale odkrywana „na 

podstawie danych systematycznie pozyskiwanych i analizowanych w badaniu 

społecznym” (Glaser, Strauss 2009: 7). Co więcej nie jest ona czymś zamkniętym, ale  

procesem otwartym, który można kontynuować i rozwijać. Autorzy kładą dlatego nacisk 

na to, żeby teoria „pracowała”, czyli dostarczała trafnych i istotnych przewidywań, 

wyjaśnień, interpretacji i zastosowań oraz by była dopasowana do sytuacji będących 

przedmiotem badania, co znaczy, że jej kategorie muszą być łatwe w użyciu  i powinny 

być wskazywane przez badane dane (Glaser, Strauss 2009: 9). Ponieważ nie jest to 

łatwym zadaniem, więc według autorów „najlepszym podejściem”, by wygenerować 

teorię, która powyższe warunki spełni, jest odkrywanie jej w sposób systematyczny, 

poprzez ciągłe i równoczesne porównywanie gromadzonych danych, nadawanych im 

kodów i porządkujących je kategorii. Proces indukcji powinien prowadzić badacza od 

różnorodnych i szczegółowych danych, do coraz bardziej abstrakcyjnych hipotez. Taka 

procedura badawcza zagwarantuje badaczom, że teoria będzie dopasowana do danych, 



47 
 

ponieważ się z nich wyłoni i że będzie pracować, czego potwierdzeniem będzie trafność 

analizy badanych zachowań.  

Metody teorii ugruntowanej pozwalają na pewną elastyczność w ich stosowaniu, 

a także pozwalają się modyfikować w zależności od osobistych doświadczeń. Aby 

wygenerować teorię, należy jednak zachować pewne kluczowe procedury, do których 

należy: maksymalne ograniczenie fazy prekonceptualizacji, ciągłe porównywanie,  

zastąpienie reprezentatywnej próby próbkowaniem teoretycznym, prowadzącym do 

teoretycznego nasycenia. Właśnie ta elastyczność metod pozwala na odkrywanie nowych 

aspektów pozornie już zbadanych obszarów życia społecznego Tak, jak miało to miejsce 

w przypadku moich badań, gdy mogłam odciąć się od posiadanej wstępnej wiedzy 

i pewnych poczynionych już założeń, by pozwolić się prowadzić badaniom, 

a z pozyskiwanych danych generować nową teorię. 

Sami twórcy teorii ugruntowanej zdawali sobie sprawę, że jest rzeczą niemożliwą, 

by badacze pozbawieni byli jakiejkolwiek wiedzy na temat badanego zjawiska, 

przeciwnie, muszą oni „posiadać perspektywę, która pomoże [im] dostrzec istotne dane 

i wyabstrahować znaczące kategorie na drodze uważnego badania tych danych” (Glaser, 

Strauss 2009: 9), ale wstępne założenia nie powinny ograniczać badaczy do poruszania 

się wśród problemów już znanych i - co za tym idzie - przewidywalnych wyników.  

Podobnie traktowane były pojęcia, których nie poddawano operacjonalizacji, ale 

raczej zalecano, by traktować jako „pojęcia uwrażliwiajace”. Ponieważ, jak 

argumentował H. Blumer (2007: 114-115), to do czego odnosimy się za pomocą danego 

pojęcia, jest kształtowane w różny sposób w każdym przypadku empirycznym, to 

powinny one być traktowane jak „instrumenty służące uwrażliwieniu”.  W myśl tej 

koncepcji pojęcia dają badaczowi „ogólne poczucie odpowiedniości” i kierują 

podchodzeniem do przypadków empirycznych; „wskazują kierunek, w którym trzeba 

patrzeć” (tamże: 115), uczulają na „pytania, które warto zadać odnośnie tematu badań 

(Charmaz 2013: 27). Są one „wstępnymi narzędziami”; pokazującymi „gdzie należy 

rozpocząć badania, a nie je zakończyć”(tamże: 28). 

W moim projekcie badawczym kierowałam się założeniami konstruktywistycznej 

teorii ugruntowanej Kathy Charmaz, w której autorka szczególnie uwrażliwia na 

wielowymiarowość praktyk konstruktywistycznych, jakie mają miejsce w całym procesie 

badań i generowania teorii. Według niej „wszelkie fakty uchodzące za dane zostały 

stworzone w celu zrealizowania jakiegoś określonego celu. Z kolei cele powstają 

w pewnych określonych historycznych, społecznych i sytuacyjnych warunkach” 
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(Charmaz 2013: 27). Dlatego badaczka ta pogłębia analizę procesów konstrukcyjnych 

i wyszczególnia kilka ich etapów. Najpierw dane konstruują członkowie badanej 

zbiorowości. Czynią to z uzgodnionych między sobą i podzielanych znaczeń, dokonując 

selekcji treści przekazywanych badaczowi. Następnie badacz wybiera do analizy dane, 

które uzna za istotne i z nich konstruuje teorię. Najpierw podczas procesu badawczego 

badacz wchodzi w interakcję z badanymi światami i wpływa na nie, a w kolejnym etapie 

poprzez interpretację danych, aktywnie bierze udział w konstruowaniu znaczeń. Dane są 

konstruowane poprzez obserwacje, interakcje i zgromadzone materiały dotyczące danego 

miejsca i tematu (Charmaz 2013: 9). Celem badań jest zdobycie „bogatych danych”, czyli 

takich, które „sięgają pod powierzchnię społecznego i subiektywnego życia” (tamże:23), 

ale to badacz decyduje, które za takie uzna, które wykorzysta, a które odrzuci. 

2.4. Etnografia 
 

Terenowe badania etnograficzne w tradycji interakcjonistycznej są nakierowane 

na odkrywanie znaczeń, jakie aktorzy społeczni przypisują swoim działaniom (Angrosino 

2015: 30). Etnografia umożliwia uchwycenie doświadczeń i interakcji w ich naturalnym 

kontekście, w czasie ich trwania; pozwala dotrzeć do perspektywy osób badanych 

i przedstawić badany świat społeczny z perspektywy osoby, która się z niego wywodzi – 

tzw. „insidera”. Badacz zanurza się w świat swoich badanych i przyjmuje ich 

subiektywną perspektywę (tamże: 31), będąc jednocześnie przygotowanym na pojawienie 

się nieprzewidzianych wcześniej sytuacji i ciągłą rewizję generowanych teorii. 

Jak zauważa Michael Angrosino (2015: 59), „życie, tak jak jest faktycznie 

przeżywane (a nie kontrolowane w klinicznych czy laboratoryjnych kontekstach 

badawczych), w znacznej mierze stanowi właśnie dynamiczny proces”. A proces, 

w przeciwieństwie do jasno sformułowanych zależności statystycznych, składa się 

z licznych i nieustannie zmieniających się elementów (tamże). Etnografia i teoria 

ugruntowana ową zmienność są w stanie uchwycić i zbadać.  

K. Charmaz (2013: 33) definiuje etnografię jako „rejestrowanie życia określonej 

grupy, które wiąże się z trwałym uczestnictwem w życiu danego środowiska, 

społeczności lub świecie społecznym”. Bycie w wśród badanych artystów oznacza 

towarzyszenie im nie tylko w sytuacjach publicznych, takich jak wernisaże, konkursy, 

zajęcia edukacyjne, gdy są „na scenie”, ale także zaglądanie „za kulisy”, gdy 

przygotowują owe wydarzenia lub gdy są tylko ich obserwatorami jako publiczność. 
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Obserwator może wejść do pracowni i na zaplecze galerii, być uczestnikiem nieformalnej 

imprezy po wystawie, „wpaść” na plener czy  pomóc wieszać wystawę.  

 Badanie etnograficzne zaś, poza obserwacją, poprzez dodatkowe dane pochodzące 

z dokumentów, fotografii, wywiadów dostarcza „szczegółowych informacji na temat 

wielu wymiarów życia w badanym otoczeniu” a przez to pozwala zrozumieć „założenia  

i zasady, które badane osoby uznają za oczywiste” (Charmaz 2013: 33).   

 

2.5. Cele 
 

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie, jak przebiega proces 

społecznej konstrukcji sztuki, artysty i wspólnoty artystycznej w polu działań artystów 

sztuk wizualnych. 

Aby zrealizować ten cel, należy odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących 

szczegółowych aspektów wspomnianego procesu:  

• Którzy aktorzy i w jakim charakterze uczestniczą w ważnych dla pola procesach? 

•  Kto posiada legitymację do konstruowania prawomocnych definicji artysty 

 i sztuki w badanym polu?  

• Jakie wartości są angażowane w procesy konstrukcji?  

• Jakie działania i interakcje aktorzy wówczas podejmują?  

• Jakie znaczenia przypisują owym działaniom i interakcjom? 

 

Zatem:  

1. Badania rozpoczną się od wyodrębnienia w lokalnym polu sztuki działań  

i interakcji istotnych znaczeniowo, a następnie poznania jakie dokładnie znaczenia są im 

przypisywane przez aktorów. 

2. Istotne będzie również ustalenie, jacy aktorzy biorą udział w badanym procesie 

i jaka jest ich rola w nim. Komu udziela się legitymacji do konstruowania prawomocnych 

definicji artysty i sztuki, a kogo i dlaczego tego przywileju się pozbawia. 

3. Ważne będzie poznanie stawek jakie obowiązują w polu, zasobów jakimi 

dysponują aktorzy oraz wartości, w oparciu o które podejmują działania.  

Czynności te powinny ujawnić wewnętrzne właściwości pola i jego 

zróżnicowanie, dostarczyć pełnej wiedzy na temat jego wewnętrznych procesów i ich 

dynamiki. 
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2.6. Metody i techniki badawcze 
 

Podstawowym warunkiem wyboru określonych metod i technik badawczych była 

ich potencjalna „wrażliwość” na odkrywanie „warunkowości” rzeczywistości społecznej 

i mechanizmów jej konstruowania. M. Angrosino zwraca uwagę, że badacz musi mieć 

świadomość, że „fakty” dotyczące ludzkich zachowań, wartości i interakcji bywają 

faktami wyłącznie w oczach interpretującego, badani mogą nimi manipulować, przez co 

„rzeczywistość” jest zawsze warunkowa. Podobna myśl pojawia się u K. Charmaz (2013: 

27 ), według której  „wszelkie fakty uchodzące za dane zostały stworzone w celu 

zrealizowania jakiegoś określonego celu. Z kolei cele powstają w pewnych określonych 

historycznych, społecznych i sytuacyjnych warunkach”.  

Właśnie z powodu wyzwań, jakie napotkać można podczas badań, ważne jest 

(parafrazując J.-C. Kaufmanna), aby metoda - podobnie jak teoria, była instrumentem 

zachowującym giętkość, zmienność i charakter ewolucyjny (Kaufmann 2010: 38). 

Poszukując danych o wszelkich aspektach badanego przedmiotu, tak by zdobyć 

jak najszersze spojrzenie na badane zagadnienia, a także chcąc uzyskać pewność co do 

słuszności wyłaniających się w trakcie procesu badawczego wniosków i intuicji, 

zdecydowałam na posłużenie się triangulacją danych (dane ilościowe i jakościowe, 

zastane i wygenerowane, dane z analizy treści, obserwacji, dane wizualne) i triangulacją 

teoretyczną (poprzez połączenie dwóch perspektyw: socjologicznej i antropologicznej). 

Środowiska artystyczne są szczególnie kojarzone z autokreacją, dlatego podczas badań 

szczególnie uzasadnione jest użycie procedur triangulacji.   

 

2.6.1. Analiza treści 
 

Artystki i artyści nie tylko tworzą dzieła sztuki, ale również dbają o ich właściwe 

odczytanie. Wystawom towarzyszą teksty pisane tak  przez teoretyków, jak i przez  

samych artystów. Piszą oni autokomentarze, ale również teksty o twórczości koleżanek  

i kolegów. Analiza treści tego rodzaju przekazów jest o tyle istotna dla badań, że pomaga 

weryfikować informacje pozyskane na przykład podczas wywiadów. Teksty pisane są 

przez i dla artystek oraz artystów, zatem ich autorki i autorzy sięgają w nich po 

wzajemnie akceptowane wartości i definicje. Zachowanie rozmówców często się 

zmianiało w momencie, gdy w badaczce rozpoznawali również teoretyka sztuki. 

Wówczas wielu z nich przyjmowało postawy, które wydawały im się adekwatne do 



51 
 

potencjalnych oczekiwań osoby zajmującej się sztuką współczesną. Teksty zastane były 

przeze mnie traktowane przede wszystkim jako kolejna forma konstruowania 

rzeczywistości, jako odzwierciedlenie „wspólnych definicji dotyczących każdego tematu 

oraz władzy narzucania takich definicji” (Charmaz 2013: 53).  

Analizie treści poddałam łącznie 30 opisów twórczości artystek i artystów 

z Podkarpacia, zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki, autorstwa trojga artystów-

teoretyków: Marleny Makiel-Hędrzak, Piotra Rędziniaka i Piotra Wójtowicza. Teksty te 

publikowane były w katalogach wystaw i czterotomowym wydawnictwie Sztuka 

Podkarpacia. W jakościowej analizie treści opisów (Krippendorff 2019, Weber 1990) 

skupiłam się przede wszystkim na pojęciach, którymi operują autorzy, na tym jakie 

nadają im znaczenia oraz jakie definicje artysty i sztuki teksty te zawierają. 

Dodatkowo, jako materiały zastane, poddałam analizie: 

- roczniki, biuletyny i raporty poświęcone działalności artystów, 

- materiały prasowe, 

- artykuły w prasie branżowej, 

- wywiady prasowe, 

- katalogi wystaw, 

- albumy poświęcone twórcom, 

- kroniki, pamiętniki, 

- informacje zamieszczane na stronach internetowych, 

- strony internetowe artystów. 

Ta część badań w połączeniu z obserwacją pozwoliła mi na wstępnym etapie 

przygotować scenariusz wywiadu, a w trakcie analizy danych pozyskiwanych  

z wywiadów nasycać istotne kategorie. Po poddaniu transkrypcji, wywiady zostały 

podzielone, na istotne dla badań, zawierające „bogate dane” i te, wnoszące do badań 

mniej istotnych informacji. Te pierwsze zostały poddane kodowaniu „wiersz po wierszu”, 

druga grupa ‒ „zdarzenie po zdarzeniu”.   

2.6.2. Obserwacja 
 

W badaniach posłużyłam się techniką obserwacji uczestniczącej, w której „badacz 

faktycznie włącza się w obserwowane zdarzenia i analizuje je od wewnątrz” (Babbie 

2007: 19-20), co więcej postrzega działania i wzajemne interakcje ludzi znajdujących się  

w miejscu badań, posługując się wszystkimi pięcioma zmysłami (Angrosino 2015: 81).   
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Posługując się metodą obserwacji uczestniczącej, odgrywałam następujące role: 

publiczności podczas wernisaży i  finisaży, gościa na imprezach powernisażowych, 

historyka sztuki (teoretyka i krytyka), jurora w konkursie malarskim, uczestniczki 

plenerów-sympozjów naukowo-artystycznych i naukowca (socjologa). Część z tych 

sytuacji, z racji ich publicznego oraz otwartego charakteru, pozwoliła mi prowadzić 

obserwację bez ujawniania mojej roli badacza, inne, jak na przykład wizyty  

w pracowniach na Wydziale Sztuki UR czy plenery, wymagały uprzedzenia  

o prowadzonych badaniach. 

Obserwacje odbywały się podczas wydarzeń artystycznych, w pracowniach 

artystek i artystów oraz podczas przeprowadzania wywiadów. Wówczas ważne było nie 

tylko to „co”, ale również „w jaki sposób” jest opowiadane, dlatego równolegle do 

wywiadu prowadziłam obserwację zachowań artystek i artystów, tonu wypowiedzi, póz  

i gestów. O ile sporządzanie notatek równolegle z prowadzoną obserwacją było proste  

i nie zwracało uwagi podczas wywiadów, to podczas imprez okazywało się 

problematyczne. Natychmiast byłam kojarzona z krytykiem piszącym recenzję  

i wywoływało to większą oficjalność w relacjach ze spotkanymi osobami. 

Łącznie zrealizowałam ponad 100 godzin obserwacji, które prowadziłam głównie 

w: BWA Galerii Sanockiej, BWA w Rzeszowie, BWA w Krośnie, Galerii Instytutu Sztuk 

Pięknych UR w Rzeszowie oraz galerii Sanockiego Domu Kultury. W obserwacjach 

skupiałam się na zachowaniach artystów, pozach, gestach, relacjach łączących jednostki 

i grupy oraz ich stosunku do osób z zewnątrz. 

Obserwacje dostarczyły cennych danych, które pozwoliły na wychwycenie 

rozbieżności między tym, co deklarowane, a tym co rzeczywiste. Na naturalność tego 

rodzaju niekonsekwencji zwrócił również uwagę J.-C. Kaufmann (2010: 103), twierdząc, 

że rozmówcy opowiadając historie odbiegające od faktów, nie tyle celowo okłamują 

badacza, co „sami sobie opowiadają historię, w którą szczerze wierzą, którą ponadto 

opowiadają również innym niż badacz osobom, historię, która nadaje sens ich własnemu 

życiu”. Bajkę tę, jak kontynuuje autor, jest trudno zdekonstruować, ponieważ jest ona do 

tego stopnia prawdziwie przeżywana, że tworzy ramy dla działania aktorów (tamże). 

Sprzeczności w wypowiedziach respondentów mogą odzwierciedlać również obiektywne 

sprzeczności świata, w którym rozmówcy żyją (Kvale 2004: 45). 

Spostrzeżenia zapisywane były w dzienniku obserwacji oraz w miarę możliwości 

dokumentowane przy użyciu aparatu fotograficznego.  
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2.6.3. Wywiad 
 

Earl Babbie (2007: 327) wywiad jakościowy opisuje jako rozmowę, „której 

prowadzący nadaje ogólny kierunek i kładzie szczególny nacisk na pewne tematy 

poruszane przez respondenta”, co więcej „prowadzący ma w nim ogólny plan badania, 

lecz nie jest to konkretny zestaw pytań, które należy zadać z użyciem konkretnych słów i 

w ustalonym porządku” (tamże). Jest tak dlatego, że jego celem jest uzyskanie opisu 

świata życia respondentów oraz poznanie sposobu, w jaki interpretują oni badane 

zjawisko, zatem typowa dla nich otwarta formuła, umożliwia zmianę bloków 

tematycznych czy kolejności pytań, a to z kolei pozwala podążać za konkretnymi 

wątkami, pojawiającymi się w wypowiedziach rozmówców (Kvale 2010: 100).   

W badaniach posłużyłam się przede wszystkim techniką wywiadu pogłębionego, 

co było podyktowane specyfiką badanego środowiska. Artyści w swoich wypowiedziach 

i działaniach często podkreślają wartość wolności działania i wypowiedzi, unikają lub 

otwarcie kontestują schematy oraz narzucane kwestionariuszami struktury wypowiedzi. 

Zatem należało stworzyć warunki sprzyjające swobodnej ekspresji, a większy margines 

swobody mógł wnieść nowe, nieoczekiwane informacje do badania, co nie oznaczało 

rezygnacji z dążenia do uzyskania potrzebnych informacji. Łącznie przeprowadziłam 60 

wywiadów indywidualnych, 3 wywiady grupowe. Dodatkowo przeprowadziłam około 10 

wywiadów w postaci nieformalnych rozmów. Do niektórych rozmówców wracałam 

z dodatkowymi pytaniami podczas nasycania kategorii. Cenne poznawczo były dla mnie 

również wszelkie sytuacje, jakie wytworzyły się podczas wywiadów, a notatki 

z prowadzonej równolegle obserwacji umieściłam w dzienniku. 

Intencją wywiadów było dotarcie również do informacji niedeklarowanych 

otwarcie, drażliwych lub wstydliwych (takich jak: samoocena, stosunek do środowiska 

artystycznego, środowiskowe animozje, pozy artystyczne, osobista hierarchia wartości), 

które zwykle ujawniają się nieświadomie w wypowiedziach respondentów. W każdym 

z wywiadów starałam się podążać za wskazówkami Jean-Claude’a Kaufmanna (2010: 68-

69), który opracowane pytania traktuje nie jako sztywny scenariusz, ale „zwykły 

przewodnik mający skłonić informatorów do wypowiadania się na dany temat”, w którym 

ideałem jest „wywołanie dynamiki rozmowy bogatszej niż proste odpowiedzi na pytania, 

jakkolwiek pozostającej w ramach tematu”. „Wywiad rozumiejący” znosi hierarchię 

między badaczem a badanym, jest „bliższy rozmowie dwóch równych sobie osób niż 
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kierowanemu z góry przepytywaniu[...] rama wywiadu zostaje jakby zapomniana”,  

a uczestnicy badania „gawędzą sobie na dany temat” (tamże: 73). 

Wywiady były za zgodą rozmówczyń i rozmówców nagrywane, następnie zostały 

poddane transkrypcji. Ponieważ w badanej zbiorowości większość osób zna się osobiście, 

aby zapewnić badanym anonimowość, nadałam ich wywiadom umowne kody. 

2.6.4. Dane wizualne 
 

Wykorzystanie danych wizualnych w badaniach społecznego pola artystek 

i artystów sztuk wizualnych wydaje się być czymś oczywistym, a nawet koniecznym. Co 

więcej, według K. Koneckiego (2005: 43) socjologia wizualna jest szczególnie 

dostosowana do badań działania, interakcji i procesów komunikacyjnych oraz 

interpretacyjnych, a zatem głównego obszaru moich zainteresowań badawczych.  

W badaniu wykorzystałam dwie podstawowe strategie badań wizualnych 

stosowanych w socjologii (Sztompka 2005, Banks 2009). Po pierwsze zebrałam 

i poddałam analizie materiały już istniejące, wytworzone oraz upublicznione przez 

aktorów należących do badanej zbiorowości, takie jak: fotograficzne i filmowe relacje 

z wernisaży, konkursów, plenerów oraz pracowni artystów. Osobną grupą materiałów 

wizualnych były fotografie prac artystów, które poddałam analizie przy użyciu metody 

ikonograficzno-ikonologicznej stosowanej w historii sztuki. 

Po drugie sama fotografowałam badaną zbiorowość podczas prowadzonych 

obserwacji. Wytwarzanie fotografii miało wówczas dwa cele. Z jednej strony było to 

działanie wspomagające tworzenie notatek w dzienniku obserwacji po zakończeniu 

imprezy, zwłaszcza wtedy, gdy notowanie w czasie jej trwania było utrudnione lub nawet 

niemożliwe. Z drugiej strony wytworzone przeze mnie fotografie służyły jako materiał 

porównawczy, pozwalający zbadać, co w oficjalnych relacjach fotograficznych 

(tworzonych przez pracowników danej instytucji) jest uznawane za godne dostrzeżenia 

i udokumentowania, a co jest niedostrzegane lub celowo pomijane. W tym przypadku 

starałam się odczytać, co obrazy znaczą dla ich twórców, a także co mają znaczyć w ich 

zamierzeniach dla odbiorców.  

Badania dotyczą specyficznej grupy zawodowej, jaką są artystki i artyści sztuk 

wizualnych, czyli osoby, których aktywność zawodowa koncentruje się wokół 

wytwarzania obiektów o statusie dzieł sztuki. Jak zostało to już wspomniane w części 

teoretycznej, zdaniem Niklasa Luhmannna (2016: 274), posłużenie się daną formą, 
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oznacza wybór takich, a nie innych „znaków granicznych”, czyli jest świadomym 

„dokonywaniem rozróżnień” prowadzącym do wyeksponowania jednych elementów 

i „inwizybilizacji” innych. Sam wybór, co uczynić widzialnym, a co wykluczyć, w jaki 

sposób zmaterializować zamysł, traktować można jako  komunikat o wartościach  

i wyznawanej wizji sztuki, i artysty. Pierwsze decyzje o wyborze określonego medium, 

techniki, gatunku, a tym samym odrzuceniu wszystkich pozostałych, komunikują.  

 Socjologia, jako nauka nie dysponuje narzędziami, które pozwoliłyby dokonać 

analizy dzieła sztuki pod kątem wyboru tradycji artystycznej lub stylu, czy też użytych 

środków artystycznych. Aby odczytać, co komunikują dzieła osób należących do badanej 

zbiorowości, do badań zostanie wprowadzona metoda ikonograficzno-ikonologiczna 

Erwina Panofsky’ego, stosowana w historii sztuki. 

Według Erwina Panofsky’ego (1970: 205) „forma” w dziele sztuki nie może być 

oddzielana od „treści”, ponieważ rozłożenie linii i kolorów, światła i cienia, płaszczyzn 

i kształtów, nawet jeśli wydają się być doskonałe, należy postrzegać jedynie jako „środek 

przekazujący pozawizualne znaczenie”. Aby odczytać treść, ale i znaczenie dzieła sztuki 

E. Panofsky zaproponował metodę, złożonej z trzech etapów, analizy ikonograficzno-

ikonologicznej.  

Pierwszym etapem jest „opis preikonograficzny”, czyli podstawowa analiza 

formalna pracy. Drugi etap, to analiza ikonograficzna, podczas której następuje 

identyfikacja tematów, przedmiotów, postaci itp. Trzecim, kluczowym etapem, jest 

analiza ikonologiczna, która pozwala, poprzez uwzględnienie wiedzy o czasie i miejscu 

powstania pracy (dominujące style, tendencje, sytuacja polityczno-społeczna, prądy 

filozoficzne, ideologie epoki itp.), wyjaśniać sens danego przedstawienia. Badacz, 

odczytując kolejne warstwy znaczeń, przesuwa się kolejno od opisu do interpretacji 

wpływu kulturowego kontekstu na powstanie dzieła.  

 

2.7. Przebieg badań i proces teoretycznego doboru próbek  
 

Badanie zbiorowości artystek i artystów sztuk wizualnych, zamieszkujących 

województwo podkarpackie rozpoczęłam w 2016 roku. Początkowo była to analiza 

materiałów zastanych i obserwacja przebiegająca podczas imprez artystycznych 

w lokalnych instytucjach. Na tym etapie przede wszystkim zainteresowała mnie 
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odmienność owej zbiorowości od środowisk, z którymi wcześniej współpracowałam5. 

Analizując dostępne teksty w katalogach wystaw, czytając i słuchając wywiadów, 

przeglądając strony internetowe artystów i galerii oraz uczestnicząc w wernisażach, 

starałam się przede wszystkim poznać swoistość tego środowiska. Wówczas zdałam sobie 

sprawę, że jako historyczka sztuki i kuratorka wystaw z kilkunastoletnim 

doświadczeniem zawodowym, nie jestem w stanie uniknąć wartościujących porównań  

i projektowania posiadanej wiedzy na wyłaniające się z obserwacji wnioski. Każda próba 

sformułowania hipotez badawczych czy pytań, kończyła się refleksją, że subiektywnie 

ukierunkowuję badania. Jako początkująca badaczka spróbowałam przeprowadzić wśród 

artystek i artystów badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, tak aby uzyskać 

na nurtujące mnie pytania jednoznaczne odpowiedzi. Już na etapie badań pilotażowych 

uświadomiłam sobie, że ilościowe metody nie dostarczą wartościowych danych. Badani 

albo czuli się urażeni propozycją wypełnienia ankiety, albo poprzez komentarze 

manifestowali przekonania o bezsensowności (w ich ocenie) pytań lub też poprzez 

zadawane pytania do moich pytań pokazywali, że naukowa refleksja o sztuce jest dla nich 

czymś obcym, niezrozumiałym. To skłoniło mnie do wniosku, że mogę być w błędzie; 

rzeczywistość, która wydaje mi się tak przewidywalna oraz prosta w ocenie, może mieć 

wymiary, których nie dostrzegam, ponieważ stosuję niewłaściwą perspektywę  

i narzędzia. 

Wybór teorii ugruntowanej i etnografii pozwolił mi na przeformułowanie całej 

koncepcji badań. Aby uzyskać świeże spojrzenie, postanowiłam zacząć badania od 

„nasycenia się terenem”, aby tego dokonać postanowiłam „zawiesić” na czas ich 

prowadzenia kierowanie się dotychczas zgromadzoną wiedzą. Przyjęłam postawę 

uczestniczki towarzyszącej osobom badanym i patrzącej na rzeczywistość z ich 

perspektywy. 

W połowie 2017 roku podjęłam się napisania kilku tekstów do planowanych  

w lokalnych galeriach wystaw. W tym celu zaczęłam odwiedzać artystki i artystów w ich 

pracowniach, co tworzyło okazję, by rozmawiać o ich życiu i twórczości. Jako autorka 

                                                            
5 Jako historyk sztuki i kurator wystaw w BWA Galerii Sanockiej, współpracowałam z artystkami  
i artystami tworzącymi w paradygmacie sztuki współczesnej związanymi z mainstreamowymi ośrodkami  
w Polsce, takimi jak: CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Galeria Biała w Lublinie, Galeria Arsenał  
w Poznaniu, CSW Łaźnia w Gdańsku i in. Artyści ci głównie tworzyli instalacje, obiekty, performans, 
projekty partycypacyjne, instalacje wideo, sztukę o  tematyce feministycznej i in. Artystom tym 
organizowałam wystawy w BWA, przygotowywałam teksty do katalogów tych wystaw oraz pisałam teksty 
krytyczne o ich twórczości publikowane w poznańskim  miesięczniku o sztuce pt. „Arteon”  
i w internetowym wydaniu pisma „Obieg” (CSW ZU w Warszawie). 
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tekstów zaczęłam być zapraszana na wernisaże w różne miejsca na terenie województwa 

(Sanok, Krosno, Brzozów, Rzeszów, Przemyśl), a także na kameralne imprezy po 

wernisażach. Sieć osób, które poznawałam z każdym miesiącem powiększała się, 

a wspólne wyjazdy i „biesiady” sprawiły, że zaczęłam być postrzegana już nie jako osoba 

obca, ale „swoja”; przypisano mi rolę „dyżurnej” teoretyczki sztuki – koleżanki z branży, 

u której można zamówić tekst do katalogu. Nawiązane kontakty wykorzystałam podczas 

szukania  rozmówców do prowadzonych później wywiadów. Wiele osób odegrało rolę 

gatekeeper’ów umożliwiając mi dotarcie do kolejnych ośrodków, a poprzez udzielenie 

rekomendacji - do nieznanych mi wcześniej artystek i artystów. 

Takie poznanie lokalnego środowiska od wewnątrz, pozwoliło mi sformułować 

problemy badawcze i przygotować plan badań oraz narzędzia badawcze. Wychodząc 

z założenia, że chcę maksymalnie ograniczyć wpływ posiadanej wiedzy, a także 

własnych doświadczeń na proces badawczy, przystąpiłam do badań bez wstępnych 

hipotez i operacjonalizacji pojęć. Zamiast tego postanowiłam pojęcia „sztuka” i „artysta” 

potraktować jako „pojęcia uwrażliwiające”. Moje badania ukierunkowałam zatem na 

znalezienie odpowiedzi na pytania: co jest sztuką dla badanych i co oznacza dla nich 

bycie artystką/artystą. Ważne było dla mnie poszukiwanie znaczeń jakie pojęciom nadają 

sami badani oraz rekonstrukcja towarzyszących temu procesów (działań i interakcji). 

Ponieważ sami twórcy teorii ugruntowanej Glaser i Strauss (2009: 9) zakładają, że badacz 

nie staje wobec rzeczywistości jako tabula rasa, ale „musi posiadać perspektywę, która 

pomoże mu dostrzec istotne dane i wyabstrahować znaczące kategorie na drodze badania 

tych danych”, moją wstępną perspektywą stała się koncepcja pola społecznego Victora 

Turnera oraz rozwijana przez tego autora myśl o artystach jako „ludziach progu”. 

Przyjęcie takiej perspektywy pozwoliło mi, w trakcie późniejszej analizy danych, 

wyodrębnić kategorie związane z procesami konstruowania artysty i sztuki: działania 

podejmowane przez artystki i artystów, relacje w polu, „areny”, kluczowi aktorzy, 

wartości cenione w polu, zasoby instytucjonalne i zasoby symboliczne.  

W połowie 2018 roku wybrałam do prowadzenia regularnych obserwacji pięć 

galerii sztuki na terenie województwa: BWA Galerię Sanocką w Sanoku, BWA  

w Krośnie, BWA w Rzeszowie, Galerię Instytutu Sztuk Pięknych im. Włodzimierza 

Kotkowskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie i galerię Sanockiego Domu 

Kultury w Sanoku. Pierwsze trzy galerie należą do miejsc uznawanych za prestiżowe, 

przy czym rzeszowska zajmuje najwyższą pozycję w tej hierarchii w województwie. 

Galerie w domach kultury są uznawane za najmniej prestiżowe, a galeria uniwersytecka 
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jest interesująca jako miejsce kształtujące wizję sztuki i jej funkcjonowania wśród 

kolejnych pokoleń artystek i artystów.  

Jesienią 2018 r. rozpoczęłam realizację wywiadów. Scenariusz wywiadu 

obejmował pytania dotyczące ogólnej wizji sztuki i artysty, jaką posiadają badani oraz 

praktycznego wymiaru bycia artystką/artystą „tu i teraz”. Wywiady – w zależności od 

rozmówców – przebiegały w mniej lub bardziej formalnej atmosferze. Najczęściej 

kolejność pytań wynikała z kierunku, jaki przybierała rozmowa. 

Proces próbkowania teoretycznego podzieliłam na trzy etapy. Prowadzenie 

wywiadów rozpoczęłam równolegle w dwóch miastach: Rzeszowie i Sanoku. Zebranie 

pierwszej grupy próbek (20 wywiadów) przebiegało na zasadzie porównania ośrodka 

będącego lokalnym centrum (skupiającym największą liczbę artystek i artystów, 

dysponującym też największymi zasobami instytucjonalnymi) i ośrodka względem niego 

peryferyjnego. Moimi pierwszymi rozmówcami były artystki i artyści z Sanoka, 

zajmujący się tradycyjnym malarstwem (jedna osoba dodatkowo tworzeniem murali), co 

stanowi też o specyfice tego środowiska. Z połową z nich spotkałam się w ich 

pracowniach, pozostali zaproponowali miejsce pracy. Rozmówczynie i rozmówcy  

z Sanoka wyraźnie wskazywali Rzeszów jako główny ośrodek artystyczny  

w województwie, ale też jako hermetyczne środowisko, w którym niełatwo jest zaistnieć. 

Pojawiły się tu w związku z tym dwie postawy: postawa negacji rangi miejsca, poparta 

mniej lub bardziej skutecznymi próbami współpracy z galeriami poza województwem  

(w kraju: Kraków, Warszawa, Częstochowa, Kielce, Lublin, za granicą: Wiedeń, Londyn, 

Bruksela, Koszyce) albo postawa wycofania i urazy. Artyści jednocześnie zabiegali  

o „uznanie” w środowisku rzeszowskim oraz wykorzystywali nadarzające się okazje, by 

zaprezentować tam swoją twórczość. Informacje jakie uzyskałam podczas wywiadów 

koncentrowały się na malarstwie i doświadczeniach związanych z byciem malarką lub 

malarzem. Wybór Rzeszowa jako drugiego miasta dawał dodatkową możliwość 

porównywania doświadczeń osób specjalizujących się również w grafice, rysunku, 

rzeźbie, instalacjach itp.  

 Początkowo wywiady w Rzeszowie realizowałam na ówczesnym Wydziale 

Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (obecnie Instytut Sztuk Pięknych) wśród artystek  

i artystów będących jego pracownikami. Tylko kilka osób zaproponowało własną 

prywatną pracownię jako miejsce spotkania, większość preferowała gabinet lub salę-

pracownię, w której prowadzą na uczelni zajęcia. Wśród respondentów pojawiły się 

osoby w wieku od 25 lat do 62, reprezentujące malarstwo, grafikę, rysunek, instalację, 
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nowe media i fotografię. Wszyscy byli zaskakująco zgodni, opisując swoje 

doświadczenia. Z ich wypowiedzi wyłonił się niemal sielankowy obraz społeczności 

artystycznej: skupionej na twórczości, pozbawionej rywalizacji, napięć i konfliktów. 

Jeden z wywiadów ujawnił, że w Rzeszowie istnieje nie jedno, ale dwa odrębne, 

rywalizujące ze sobą środowiska. Pierwszym i najliczniejszym jest grupa związana  

z uniwersytetem, druga grupa, mająca dłuższą historię i inną tożsamość, skupia się wokół 

rzeszowskiego BWA. To skłoniło mnie do odnalezienia w lokalnym polu sztuki „aren” ‒ 

przestrzeni konfliktów, rywalizacji oraz negocjowania koncepcji artystycznych. 

Głównymi „arenami” okazały się: konkursy (zasady przyznawania nagród, wybór 

jurorów), instytucje artystyczne (zasady obsady stanowisk), galerie (wynikający z danej 

wizji sztuki program wystaw oraz wybór artystów), plenery (zasady zapraszania 

uczestniczek i uczestników), a także branżowe publikacje (o kim się pisze, a o kim nie). 

Przeprowadzając wywiady z osobami z drugiej grupy, cały czas porównywałam je 

zarówno do doświadczeń artystek i artystów z Sanoka (niektórych łączyło z nimi 

poczucie wykluczenia), jaki i z tymi z uniwersytetu (kilku rozmówców łączyło z nimi to, 

że udzielali odpowiedzi z wyraźnie uprzywilejowanej pozycji osób, mających swobodny 

dostęp do zasobów). Dostrzeżenie aren wpłynęło na wzbogacenie mojej perspektywy 

teoretycznej i poszerzenie jej o koncepcję pola Pierre’a Bourdieu, według którego jest 

ono przestrzenią walki między jednostkami lub instytucjami o pozycję i władzę. 

Drugi etap próbkowania (kolejne 20 wywiadów) rozpoczęłam w Przemyślu, 

kontynuowałam w Krośnie, a następnie w Jarosławiu i Przeworsku. Dwa pierwsze 

z wymienionych miast skupiają znaczną liczbę artystek i artystów, lokując się pod tym 

względem na kolejnych pozycjach za Rzeszowem. Interesowało mnie porównanie 

zgromadzonych danych z przekonaniami i doświadczeniami osób z ośrodków o randze 

pośredniej – peryferyjnych względem Rzeszowa, lecz znaczących w województwie.  

Spotkania w Przemyślu najczęściej odbywały się w miejscu pracy moich 

rozmówców lub kawiarni, jedna osoba zaprosiła mnie do pracowni, jedna do domu. 

Przemyśl w wypowiedziach mieszkających tam artystek i artystów opisywany był jako 

miejsce równe rangą Rzeszowowi, a w niektórych aspektach nawet go przewyższające. 

Tutaj też ponownie w wypowiedziach pojawiły się sygnały, że w badanym polu istnieje 

wyraźna hierarchia prestiżu poszczególnych instytucji sztuki. Kolejny też raz wymagały 

porównania ze sobą doświadczenia osób uprzywilejowanych i wykluczonych. 

Interesujący dla badań był fakt, że w Przemyślu wykształciła się znaczna grupa 

kontestatorów istniejącego porządku, byli to ludzie młodzi, ale też osoby 55+. Ci pierwsi 
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działali w ramach stowarzyszeń, ruchów alternatywnych lub spontanicznie zupełnie poza 

instytucjami, ci drudzy natomiast, przyjmowali postawę ironiczną, podważając pozycję 

artystów, a także rangę sztuki tworzonej w całym województwie; szukali możliwości 

współpracy z większymi ośrodkami artystycznymi w kraju i zagranicą (była to podobna 

postawa, jak ta zaobserwowana w Sanoku, z tą różnicą, że wśród Sanoczan nie było 

postaw kontestacji instytucjonalnego funkcjonowania sztuki i skłaniania się ku 

inicjatywom społecznym, a jedynie poszukiwanie instytucji inaczej działających).  

Ta sytuacja skłoniła mnie do powrotu do Rzeszowa, aby odnaleźć podobne grupy  

kontestatorów, tak aby podobnie jak w Przemyślu, móc spojrzeć na lokalne środowisko 

z perspektywy krytycznej, co nie do końca się powiodło, ponieważ działania 

kontestatorskie podejmowała zaledwie jedna osoba, prowadząc alternatywne działania 

artystyczno-społeczne. 

Wyniki badań z Krosna okazały się zbieżne z tymi z Sanoka. Artyści podzielali 

podobną wizję sztuki oraz artysty, również w środowisku dominowały liczebnie osoby 

zajmujące się malarstwem, podobnie wyraźna była postawa wycofania i urazy względem 

Rzeszowa. Co dodatkowo stanowiło o specyfice tego ośrodka, to jego wewnętrzna 

dezintegracja i brak relacji między członkami. Wywiady odbywały się głównie 

w miejscach pracy, tylko raz zostałam zaproszona do pracowni. W Krośnie - podczas 

obserwacji wernisażu - otrzymałam katalog zawierający wywiad-rozmowę trojga 

artystów o sztuce. Z dwojgiem z nich przeprowadziłam wcześniej wywiad, ale ich 

poglądy na temat sztuki i bycia artystą zawarte z katalogu, znacząco różniły się od tych, 

które mi przekazali. To zwróciło moją uwagę na wpływ, jaki ja - jako badaczka, 

wywieram na konstruowanie danych przez osoby badane. Treści deklarowane wobec 

mnie - badaczki (znanej badanym jako teoretyczki i historyczki sztuki), były treściami 

„poprawnymi” lub dowodzącymi erudycji rozmówców, ale już niekoniecznie zgodnymi  

z ich prawdziwymi, wewnętrznymi przekonaniami. Te ostatnie były ujawniane wyłącznie 

między samymi artystkami i artystami, we własnym gronie. To odkrycie skłoniło mnie do 

włączenia na tym etapie procesu badawczego analizy treści tekstów pisanych przez 

artystów i artystki dla siebie nawzajem oraz ciągłego porównywania danych z wywiadów, 

z danymi z tekstów zastanych. 

Dodatkowo Krosno okazało się ważnym miejscem badań, ponieważ właśnie 

stamtąd najliczniejsza grupa osób (co być może było powodowane wewnętrzną 

dezintegracją i brakiem więzi) brała udział w plenerach artystycznych i czuła się częścią 

wspólnot plenerowych. Sposób opisywania tego rodzaju działań zainspirował mnie do 
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wprowadzenia do analizy danych kategorii liminalności i communitas stosowanych przez 

Victora Turnera do mówienia o rytuałach przejścia, ponieważ koncepcje te najpełniej 

oddawały rodzaj doświadczeń, o których opowiadali badani. 

Wcześniejsze odnalezienie „aren”, a następnie wprowadzenie tej kategorii do 

analizy próbek i ich porównań pokazało, że w lokalnym polu sztuki istnieją wśród 

twórców frakcje dominujące, posiadające władzę symboliczną a przez to legitymację do 

konstruowania artysty i sztuki oraz frakcje podporządkowane ich wizji sztuki. 

Członkowie frakcji dominujących rekrutują się głównie z osób dysponujących dostępem 

do zasobów i posiadających największy kapitał kulturowy, kooperują ze sobą, a ich 

współpraca nie ogranicza się do poszczególnych ośrodków, ale tworzy pewną sieć relacji 

w całym województwie. Wywiady i obserwacja prowadzone w kilku miastach pokazały 

też, że większość osób należących do frakcji dominujących łączy wspólna przeszłość 

związana z nauką w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Wówczas 

między nimi wykształciła się głęboka więź, rodzaj egzystencjalnej communitas,  

a charakterystyczna dla niej solidarność obowiązuje we wzajemnych relacjach do dziś. 

Dlatego badaniami objęłam Jarosław i Przeworsk, przeprowadzając wywiady 

indywidualne z dawnymi nauczycielami liceum oraz jeden zbiorowy z grupą 

absolwentów (wywiad odbył się po wernisażu wystawy w pubie, w nieformalnej 

atmosferze). 

Ostatnią grupę próbek (20 wywiadów) zebrałam w najmniejszych ośrodkach, 

takich jak: Jasło, Lesko, Tarnobrzeg i Stalowa Wola. Zależało mi na porównaniu teorii 

wyłaniającej się z dotychczas zgromadzonych danych, z doświadczeniami osób 

zamieszkujących obrzeża województwa. Kategoriami, które wymagały nasycenia, były te 

związane z relacjami między aktorami w polu, dotyczące przede wszystkim poczucia 

przynależności do wspólnoty artystycznej. To, co charakteryzowało zarówno Jasło, jak  

i Lesko, to przyjaźń i współpraca ze środowiskami nieprofesjonalnymi. Ze względu na 

obowiązujące w galeriach typu BWA zasady nieprezentowania twórców 

nieprofesjonalnych, grupy „łączone” zmuszone są szukać innych miejsc dla swoich 

wystaw. W przypadku Leska, badani zamiast zabiegać o uznanie w większych ośrodkach, 

raczej współtworzą wspólnotę artystów bieszczadzkich i w tym regionie podejmują 

najwięcej działań. W Jaśle artystki i artyści w pewnym stopniu uniezależnili się od 

większych ośrodków, poprzez stworzenie własnej galerii, organizację własnych plenerów 

oraz powołanie grupy o nazwie Plaja, która za cel stawia sobie przede wszystkim 

przyjaźń i budowę relacji między członkami, a wspólne wystawy są w niej sprawą 
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drugorzędną. W tym przypadku istotą lokalnego życia artystycznego jest podtrzymywanie 

więzi communitas nawet kosztem izolacji ze strony większych ośrodków, które przede 

wszystkim oceniają twórczość przez pryzmat jej poziomu artystycznego. Miejscem 

spotkań w Jaśle były pracownie artystek i artystów, ich mieszkania oraz prywatna galeria, 

w której uczestniczyłam w nieformalnym spotkaniu grupy i zrealizowałam dodatkowo 

wywiad grupowy z jej członkami. 

W przypadku Tarnobrzega i Stalowej Woli artyści swoją aktywność kierowali 

bardziej w stronę Sandomierza czy Kielc, względnie Lublina i Krakowa, a nie Rzeszowa. 

Dawna wspólnota artystyczna, która powstała w granicach dawnych województw, przed 

zmianą ich granic w 1998 roku, okazuje się być nadal żywa i atrakcyjniejsza, niż kontakty 

z Rzeszowem. Chociaż moje rozmówczynie i rozmówcy biorą udział w konkursach 

i przeglądach sztuki w Rzeszowie czy Przemyślu, to towarzysko oraz w aspekcie rozwoju 

kariery, inwestują raczej w relacje w województwie świętokrzyskim i lubelskim. 

Rzeszów i Przemyśl oceniali oni jako ośrodki ważne, ale też bardziej jako peryferia niż 

centrum.  

Już w Tarnobrzegu uzyskałam oczekiwane nasycenie teoretyczne, badania 

w Stalowej Woli nie wniosły niczego nowego do wygenerowanych kategorii. Ponieważ 

w większości kategorii uzyskałam już nasycenie znacznie wcześniej, dlatego 

zdecydowałam o zakończeniu próbkowania. 

Łącznie przeprowadziłam 60 indywidualnych wywiadów pogłębionych i dwa 

wywiady grupowe, ponad 100 godzin obserwacji oraz dodatkowo w styczniu 2019 roku 

mogłam spojrzeć z perspektywy insidera–jurora, na konkurs malarski organizowany 

przez dwie rzeszowskie instytucje artystyczne, a wiosną 2019 roku uczestniczyłam  

w dwóch plenerach malarskich.   

 

2.8. Schemat prezentacji danych 
 

Ramą teoretyczną, porządkującą prezentację wyników badań, będzie wspomniana 

wcześniej koncepcja pola społecznego Victora Turnera. Poniższy schemat (rys. 1) 

obrazuje wzajemne relacje poszczególnych kategorii, które tworzą pole społeczne. 
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Rys. 1. Schemat pola społecznego. Źródło: opracowanie własne 

 

Prezentację wyników badań rozpocznie wyodrębnienie głównych działań, 

znaczących dla wzajemnych relacji aktorów w polu. Będą to kolejno: edukacja 

artystyczna, tworzenie dzieła sztuki, organizacja wystawy, udział w plenerze, udział  

w konkursie. 

Następnie omówione zostaną zasoby, jakimi dysponują aktorzy w badanym polu. 

Zasoby będą tutaj rozumiane również jako fizyczne i symboliczne areny, czyli 

przestrzenie czyniące widzialnymi wszelkie konflikty badanego pola. Będą to zarówno 

konflikty dotyczące pozycji w polu, dostępu do zasobów i prawa do dysponowania nimi. 

Co w rozumieniu P. Bourdieu przekłada się na kapitał symboliczny i prawo do 

formułowania prawomocnych definicji artysty i sztuki. Victor Turner (2005:12) opisuje 

areny jako konkretne tło, na którym paradygmaty (zespoły reguł pola) ulegają 

przekształceniu w metafory i symbole, w odniesieniu do których dokonuje się mobilizacja 

siły politycznej i które służą próbie sił między wpływowymi nosicielami paradygmatów. 

W wyniku ścierania się paradygmatów, uzgodnione zostają wartości obowiązujące  

w polu oraz wykształcone zostają prawomocne definicje (znaczenia), które z kolei 

formatują całokształt stosunków między aktorami w polu społecznym. 

Po zasobach przedstawione zostaną zatem uzgodnione w polu wartości, a na sam 

koniec ˗ prawomocne definicje artysty i sztuki.   

 Podczas omawiania kolejnych kategorii opisane zostaną różnorodne relacje 
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mające miejsce między aktorami w polu, wskazani zostaną również kluczowi dla pola 

aktorzy. 
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3. DZIAŁANIA ARTYSTEK I ARTYSTÓW 
 

Do najważniejszych działań, poprzez które badani uzgadniają i komunikują 

prawomocne znaczenia swojej rzeczywistości społecznej, zaliczyłam jako pierwszą 

edukację artystyczną (uczenie się – bycie socjalizowanym do bycia artystą i nauczanie – 

czyli socjalizowanie do bycia artystą). Zakończenie jej dyplomem, oznacza konsekrację 

na artystkę lub artystę i umożliwia podjęcie kolejnych działań w polu. Są nimi: tworzenie 

dzieła sztuki, organizacja wystaw, udział w plenerach i konkursach. Postępowanie zgodne 

z regułami pola gwarantuje, że działania te przyniosą kandydatce lub kandydatowi do 

oceny uznanie  i konsekrację na artystę (artystkę) uznanego. Pozycja taka wiąże się na 

ogół z propozycjami pracy i współpracy przy edukacji kolejnych pokoleń adeptek  

i adeptów sztuki. 

 Działania podejmowane przez artystki i artystów prześledzić można na 

przykładzie poniższego schematu (rys. 2). Jest to schemat pokazujący, w jaki sposób 

poprzez działania następuje w badanym polu reprodukcja obowiązującego modelu 

myślenia o sztuce i artyście. 

 

 

Rys. 2. Schemat działań artystek i artystów w badanym polu społecznym. Źródło: opracowanie własne. 
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3.1. Edukacja artystyczna 
 

 Edukacja artystyczna jest procesem socjalizacji do bycia artystą. Jest to działanie 

przebiegające w kilku etapach, podczas których jednostka kumuluje określone 

doświadczenia i wiedzę, tak by w przyszłości stać się aktywną uczestniczką lub 

uczestnikiem życia artystycznego. Owa internalizacja zasad działania, wartości i definicji 

obowiązujących w polu sztuki, w ujęciu Pierre’a Bourdieu, oznacza nabycie habitusu 

artysty, czyli jest przyswojeniem: „dyspozycji trwałych i przenoszonych, 

funkcjonujących jako zasada generująca i organizująca praktyki, oraz reprezentacje, które 

mogą być obiektywnie dostosowane do ich celów bez zakładania świadomego zmierzania 

do tego celu”, a także opanowaniem operacji niezbędnych do ich osiągnięcia 

(Matuchniak-Krasuska 2010: 28). Adeptka lub adept, którzy przejdą kolejne etapy 

kształcenia artystycznego, dysponować będą kompetencjami poznawczymi 

(pozwalającymi orientować się w otaczającej rzeczywistości, definiować ją, wyjaśniać  

i racjonalizować dokonywane wybory), umiejętnościami stosowania uznanych w polu 

strategii działania oraz podobnymi do innych uczestników pola motywacjami. 

Współcześnie realizowana przez szkoły i uczelnie  koncepcja edukacji jest 

wypadkową różnych modeli praktykowanych w przeszłości, uwzględniającą również 

przemiany, jakie dokonały się na przestrzeni wieków w samej koncepcji sztuki i artysty. 

Koncepcja ta opiera się zatem, z jednej strony na sprawdzonych rozwiązaniach, mających 

swoje początki jeszcze w starożytności i średniowieczu, udoskonalanych w okresie 

nowożytnym i poddanych radykalnym reformom od epoki romantyzmu, czyli początków 

nowoczesności w sztuce, które koncentrują się na kwestiach formy i warsztatu, z drugiej 

strony zaś na nowych prądach sztuki współczesnej, które młodym adeptom sztuki są 

w mniejszym lub większym stopniu dawkowane.  

Najdłuższą, bo sięgającą starożytności, tradycję w systemie edukacji artystycznej 

ma relacja mistrz-uczeń. Kandydaci na malarzy i rzeźbiarzy uczyli się wówczas 

 w pracowni mistrza, bezpośrednio pod jego okiem, tak aby opanować do perfekcji  

rzemiosło-kunszt,  obszar wiedzy i umiejętności, który starożytni Grecy nazwali technē. 

Model ten dominował również w średniowieczu w ramach systemu cechowego. Celem 

nauki było wówczas nadal, poprzez opanowanie praktycznych umiejętności, wyrobienie 

technicznej biegłości, której potwierdzeniem, a tym samym momentem zakończenia 

edukacji, stawało się wytworzenie własnego dzieła (Heinich 2007: 14). Samodzielne 

wykonanie pozytywnie ocenionej przez mistrzów pracy, wiązało się z nadaniem tytułu 
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mistrza. Nowy mistrz mógł założyć własną pracownię i pod własnym nazwiskiem 

nauczać kolejne pokolenia adeptów. Taki system, jak opisuje to Nathalie Heinich (tamże), 

był „systemem praktycznej reprodukcji kompetencji” z pokolenia na pokolenie, a także 

nie pozostawiał dużej przestrzeni na pomysłowość, innowacyjność i autoekspresję, które 

wówczas nie były cenione. 

Wyzwalanie się twórców z systemu cechowego oraz sztuki z przypisania do 

rzemiosła i sztuk mechanicznych, wiązało się z awansem społecznym twórców 

w renesansie, ale w zakresie edukacji jeszcze długo nic się nie zmieniło. Pierwsze 

akademie, które zaczęły powstawać począwszy od XVI wieku w Europie, były bardziej 

stowarzyszeniami łączącymi artystów, których zadaniem było instytucjonalne 

potwierdzenie ich nowej społecznej pozycji już nie rzemieślników, ale intelektualistów, 

których zadaniem, jak uczonych, jest poszukiwanie „Prawdy i Piękna” (Poprzęcka 1977: 

17-18). Akademicka metoda nauczania, która stopniowo wykształcała się na przestrzeni 

kolejnych wieków, osiągając na przełomie XVIII i XIX wieku swoją dojrzałą formę, 

przyjęła odwrotne do systemu cechowego założenia, według których „akademia nie uczy 

fachu, ale wpaja przede wszystkim teorię, za którą idzie praktyka, nabywanie manualnych 

umiejętności” (tamże). W kanonie zajęć umieszczono zatem lekcje perspektywy, 

kompozycji, proporcji i anatomii. Zajęcia odbywały się nadal w autorskich pracowniach 

według hierarchii mistrz - uczniowie. Obok państwowych instytucji nadal funkcjonowały 

prywatne atelier, prowadzące naukę rysunku i malarstwa pod okiem mistrza. 

Największe reformy i zmiany w szkolnictwie artystycznym nastąpiły 

w dwudziestoleciu międzywojennym, a ich inicjatorami byli artyści należący do 

międzynarodowych grup awangardowych. Przykładem nowoczesnej uczelni, opartej 

o założenia awangardowej sztuki, był niemiecki Bauhaus, a metody w nim wypracowane  

stały się wzorem dla innych państw.  

W Polsce pierwsze zmiany, mające na celu odejście od systemu cechowego, 

nastąpiły w okresie oświecenia. Pierwsze i przez długi czas jedyne Akademie Sztuk 

Pięknych powstały w Krakowie w 1818 r. i w Warszawie w 1903 r. W 1945 r. powołano 

sieć Państwowych Wyższych Szkół Sztuk Plastycznych (Wrocław, Łódź, Gdańsk, 

Poznań), które wzorując się na reformie Bauhausu, miały kształcić wysokiej klasy 

projektantów dla różnych dziedzin przemysłu. W latach 40-tych stworzono w Polsce 

również sieć Państwowych Liceów Sztuk Plastycznych, które po reformie, od roku 

1966/67 miały kształcić rzemieślników w zakresie sztuk plastycznych (snycerka, 

ceramika, kowalstwo artystyczne, witraż itp.).  
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Od latach siedemdziesiątych XX w. przy wielu uniwersytetach zaczęto tworzyć 

wydziały artystyczne, których choć początkowym celem było kształcenie nauczycieli 

plastyki, to bardzo szybko, wzorując się na modelu akademii, zaczęły one z ASP  

i PWSSP konkurować. W 1996 r. PWSSP otrzymały nowy status i zostały nazwane 

Akademiami Sztuk Pięknych. 

W województwie podkarpackim działają cztery licea plastyczne. Dwa najstarsze 

powstały w 1947 roku w Jarosławiu i w 1945 r. w Sędziszowie Małopolskim (w 1977  

r. szkołę przeniesiono do Rzeszowa), następnie w 1979 r. utworzono liceum w Miejscu 

Piastowym (przeniesione do Krosna w 1992 r.) i najmłodsze, powstałe w 2006 r. liceum 

w Lesku. Największą renomą od kilku dekad cieszy się szkoła w Jarosławiu, tę szkołę 

ukończyło również najwięcej artystek i artystów z badanej zbiorowości. Drugie miejsce 

zajmuje liceum w Miejscu Piastowym/Krośnie, którego znaczna część kadry była i jest 

absolwentami liceum jarosławskiego (Gleń 2010). 

W 1995 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie 

Uniwersytecie Rzeszowskim) utworzono Zakład Wychowania Plastycznego, który 

wówczas dawał możliwość wyboru specjalności: wychowanie plastyczne. Od tamtego 

czasu zakład rozwinął się i przekształcił w Wydział Sztuki (obecnie Instytut Sztuk 

Pięknych), oferujący typowo artystyczne specjalności, takie jak: grafika i sztuki wizualne. 

Po 2010 roku powstał także Instytut Sztuk Projektowych przy Państwowej Wyższej 

Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, w którym jedną ze specjalności jest grafika.  

We wszystkich działających w województwie szkołach średnich i wyższych 

realizowany jest podobny program nauczania, w którym studenci zobligowani są do nauki 

rysowania i malowania aktu, martwej natury, pejzażu, a w ramach organizowanych 

plenerów poznają zasady perspektywy i kompozycji. 

3.1.1. Rozpoczęcie edukacji i jej przebieg  
 

W biografiach artystek i artystów w badanej zbiorowości, decyzja o poświęceniu 

się sztuce najczęściej podejmowana jest jeszcze w dzieciństwie i powiązana z jedną  

z dwu sytuacji. Pierwszą są rodzinne tradycje. Obecność artystki lub artysty  

w najbliższym otoczeniu powoduje pojawienie się lub nawet celowe włączenie do 

pierwotnej socjalizacji elementów habitusu artysty: 
Ja jako małe dziecko widziałam sztalugi, widziałam ojca malującego na płótnie, 

farbami olejnymi i zawsze marzyłam o tym jako mała dziewczynka, że ja kiedyś 

też tak będę (Audycja nr 2 tom 2); 
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Moja siostra też jest artystką, mama też skończyła liceum plastyczne, dziadek 

też zajmował się fotografią. To były jakieś takie zajęcia i plastyczne i w domu 

sama próbowałam i mama trochę tak podsuwała różne rzeczy, później z siostrą we 

dwie zaczęłyśmy się inspirować, jedna drugiej podbierała a to pędzel, a to kredki… 

(Audycja nr 8 tom 3); 

Styczność ze sztuką, z farbami, kredkami, z płótnem, klejem, z kolorem, farbą, 

pędzlami, miałem zawsze poprzez rodziców (Audycja nr 12 tom 2). 

Habitus ten wiąże się koncepcją osoby artysty operującego tradycyjnymi 

technikami; we wspomnieniach pojawiają się najczęściej sztalugi, farby, pędzle, zapach 

terpentyny. 

Równie częstą sytuacją, motywującą do wyboru edukacji artystycznej zamiast 

ogólnokształcącej,  są doświadczane w dzieciństwie problemy szkolne oraz towarzyszące  

temu przedkładanie pasji rysowania nad naukę konwencjonalnych przedmiotów, a nawet 

rodzaj ucieczki od szkolnej rutyny w świat sztuki: 
Namiętnie rysowałem podczas różnych zajęć w szkole podstawowej, co nie było 

tak dobrze akceptowane przez większość pedagogów (Audycja nr 30 tom2); 

Ja wyrażałem swoje uczucia przez rysowanie, miałem masę zeszytów. Wszystkie 

zeszyty do matematyki, polskiego miałem zarysowane jakimiś historyjkami. Mało 

było miejsca na rysowanie jakiś słupków, czy pisanie jakiś tam wypracowań 

(Audycja nr 5 tom 1).  

Tak wczesne odkrycie uzdolnień i pasji do sztuki, dla wielu młodych ludzi 

oznacza decyzję o wyborze liceum plastycznego, a następnie uczelni artystycznej. 

Decyzja o edukacji artystycznej tylko w momencie jej podejmowania może być 

przypadkowa lub spontaniczna. Zaraz po jej podjęciu wiąże się z rozpoczęciem ciężkiej 

pracy nad przygotowaniem teczki z pracami na odpowiednim poziomie artystycznym, co 

stanowi pierwszy etap selekcji, a następnie na zdaniu egzaminu praktycznego. Podobny 

przebieg rekrutacji obowiązuje w całym szkolnictwie artystycznym, z tą różnicą, że  

o jedno miejsce na najbardziej prestiżowych uczelniach rywalizuje od kilku do kilkunastu 

chętnych. Kandydatka lub kandydat musi opanować zasady rysunku i malarstwa, studium 

aktu i martwej natury, co oznacza nawet kilka lat przygotowań: 
Tu prowadzimy zajęcia dla dzieci. Mamy dwie dziewczynki, które do liceum 

plastycznego chcą zdawać. One nic nie chcą robić tylko chcą rysować i malować, 

no to rodzice stwierdzili, że do liceum plastycznego. Jedna bardzo zdolna, w jakiś 

konkursach, jakieś stypendium artystyczne i tak dalej, a druga dopiero zaczęła… 

Przyjaciółka ma syna, który teraz maturę zdaje, nie wie co ma robić i on chce być 
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artystą, ale mówię mu, kurde, jak ty chcesz być artystą, jak ty nic w ogóle nie 

robisz w tym kierunku? (38K57); 

Pierwsze egzaminy zdawałem we Wrocławiu, na malarstwo i to z marnym 

skutkiem. Byłem zbyt świeży i być może zbyt mało rozrysowany, czy 

„rozmalowany” (Audycja nr 12 tom 2).  

Kluczową rolę w kształtowaniu postaw twórczych lokalnych artystek i artystów, 

ich wzajemnych relacji, jak i form organizacji życia artystycznego w województwie, 

odegrało liceum w Jarosławiu. Szkoła ta wykształciła większość pedagożek i pedagogów 

z pozostałych liceów, a także z późniejszych kierunków artystycznych na lokalnych 

uczelniach, oni zaś - rozpoczynając pracę pedagogiczną - mieli poczucie, że uczestniczyli 

w czymś niezwykłym, starali się więc przeszczepić do nowych placówek koncepcję 

sztuki i artysty jakiej sami byli nauczani i z jaką stykali się na co dzień od wczesnej 

młodości: 
Myślę, że to, co zaczęło się w Jarosławiu dalej się toczy, bo żyję tym 

Jarosławiem, żyję tym klimatem tej szkoły. Mniej wspominam studia, bardziej 

liceum. Może jak człowiek młodszy więcej przeżywał, bardziej to traktował 

emocjonalnie, to bardziej to zostaje w człowieku, w jego duszy... Do teraz się 

spotykamy, mam przyjaciół w Jarosławiu. Spotykamy się naszą klasą, co roku 

właściwie, mamy nasze zjazdy klasowe (Audycja nr 17 tom 1); 

„Jestem pewien, że do tego kim jesteśmy, na pewnym początkowym etapie, 

wydatnie przyczyniło się nasze jarosławskie liceum plastyczne. Ale to nie był jakiś 

cud. Nie trzeba idealizować młodości i szkoły, bo nie wszystko tam było lekkie, 

łatwe i przyjemne…” (Tabisz 2019). 

Ciągłość trwania i przekazywania następcom takiego modelu szkoły wiąże się też 

z faktem, że na miejsce starszych pedagogów w Jarosławiu przychodzą młodzi 

absolwenci szkoły: 
Jestem uczniem Tobiasza. Po krakowskiej ASP wróciłem do macierzystej 

placówki, jak wielu innych kolegów. Uczę już 35 lat, dyrektorem jestem od 2002 

r., dziewiątym z kolei (Woś 2019); 

a także, że rodzinne tradycje są przekazywane z pokolenia na pokolenie: 
Tu jest tak: dzieci – dzieci, czyli rodzice chodzili, potem dzieci, teraz wnuki 

przychodzą (59K66).  

Liceum plastyczne w Jarosławiu początkowo nazywane było „szkołą Zawady”, od 

nazwiska nauczyciela, który stworzył i realizował tam w latach 50. i 60. XX w. autorski 

program o nazwie „wychowanie przez sztukę”. Pedagog ten stał się pierwszą legendą 
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szkoły, a jego program ważnym elementem wspólnej tożsamości absolwentów. Program 

był realizowany i rozwijany przez kolejne generacje nauczycieli, w stopniu większym lub 

mniejszym, w zależności od ograniczeń i zmian wymuszonych kolejnymi reformami 

szkolnictwa artystycznego; 
Zawada stworzył taki program, że myśmy nawet po cichu odeszli od programu 

ministerialnego. On rozwijał tę młodzież wszechstronnie. Instynkt i intelekt to ma 

być. Teraz zupełnie jest inna wrażliwość. Dawniej było szczegółowe studium 

z natury, teraz na łatwiznę, gotowe wzory. Tej duszy brakuje, tego odczucia. 

Współczesna technika zabija w człowieku to czucie, tą duszę (42K93).  

Celem programu, według założeń Alojzego Zawady, nie było kształcenie 

artystów, czy przygotowywanie ich do egzaminów na wyższe studia artystyczne, ale 

rodzaj arteterapii dzieci nadwrażliwych (Śliwiński, brak daty: 1). Metodę w praktyce 

charakteryzowało łączenie spontanicznie instynktownego szkicowania (intuicyjnego 

i emocjonalnego), z rzetelnym, odwołującym się do posiadanej wiedzy („rozumowym”) 

studium malarskim natury. Indywidualna praca uczniów w szkole odbywała się 

w „atmosferze bezgranicznej twórczej wolności, ale na zasadzie samodyscypliny, 

samokontroli i samoanalizy” (Śliwiński, brak daty: 11). Równolegle do zajęć 

praktycznych odbywały się lekcje wiedzy o sztuce, prowadzone również przez Alojzego 

Zawadę, a oparte na jego własnej interpretacji historii sztuki oraz znaczenia różnych 

kierunków i prądów. Pedagog ten uważał, że uczniom należy tłumaczyć, jak mają 

rozumieć sztukę, ponieważ, jak głosił: „Na Zachodzie w malarstwie i rzeźbie powstawały 

różne szkoły, kierunki, tendencje wzajemnie zwalczające się. Młody adept sztuki, 

historyk, a przede wszystkim student – uczeń nie łatwo mógł zorientować się, w jakim 

stopniu do tych „nowinek” w sztuce ma się jego młodzieńcza twórczość. Trzeba mu było 

do tego rozeznania jakiegoś klucza, jakiś komentarzy, zwyczajnie jakiegoś łatwego 

wprowadzenia” (Śliwiński brak daty: 13). Pracę z uczniami opisał inny nauczyciel ‒ 

Wiktor Śliwiński (tamże): „Więcej i dłużej uwagę uczniów podczas analizy dzieła 

Zawada koncentrował na stronie formalnej, jako, że plastyków – uczniów 

początkujących, powinien najbardziej interesować warsztat plastyczny (środki wyrazu, 

tworzywo i technologia). Wnikliwie i najbardziej szczegółowo analizował stronę 

emotywną, na podstawie której młody twórca mógł się łatwo zorientować, brać wzorce – 

przykład i uczyć się, w jaki sposób dwie pierwsze warstwy [semantyczną i formalną] 

można świadomie i skutecznie podporządkować trzeciej najważniejszej”. Uczniowie byli 

nauczani też, że „ekspresja jest celem sztuki, jest tym, z czego artysta chce się wyzwolić, 
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jest wizualizacją jego intymnych stanów uczuciowych i umysłowych” (Śliwiński, brak 

daty: 19).   

Uczniowie zatem, już na etapie szkoły średniej odbierali naukę, jak patrzeć na 

dzieło sztuki, jak dane rzeczy postrzegać i czego szukać w dziele, a także jak rozumieć 

dzieje sztuki światowej. Zagadnienia te wiązały się bezpośrednio z kwestiami wartości, 

jakie były nauczane i przekazywane w kontekście nie tylko wiedzy teoretycznej, ale też 

samej praktyki artystycznej:  
Najważniejsza jest prawda, ona wynika z przeżywania tych obiektów, które się 

obserwuje, natury, która nas otacza, ludzi, z którymi mamy do czynienia. To 

wszystko jest przeżyte przez artystę, przetrawione i w postaci dzieła gdzieś tam 

pokazane. I wtedy to przekonuje, bo ile jest takich różnych, dla mnie obrazków 

jakiś tam działań, które nie wnoszą nic. Jeżeli ktoś przeszedł przez historię sztuki, 

widział różne kierunki, widział twórczość różnych artystów na przestrzeni wieków, 

wyrósł, sam dotknął oczami, przeżył w swoim wnętrzu, no to szuka potrzebuje 

tego przeżywania, tego zatrzymania się, nie tego pędu, który obecnie jest, żeby 

szybciej, bo jest jakiś temat i trzeba go wypełnić. Myśmy byli przygotowywani, 

uczeni do tego, wpajani, że prawda jest wartością, która nas ustawi. Dlatego teraz 

tak widzę przez to siedemdziesięciolecie, że ten Jarosław taką prawdę uczył, 

dlatego tak nam teraz dobrze jest razem, nawet jak są różne roczniki… Jeśli chodzi 

o słowo artyzm, że jestem artystą. My byliśmy w naszej edukacji bardzo tępieni za 

to, żeby się tak nie wyróżniać i byliśmy skromni (59K66).  

W Jarosławiu, od samego początku w uczniach budowane było poczucie niemal 

rodzinnej wspólnoty. Do szkoły trafiała młodzież „z problemami”, większość mieszkała 

w internacie lub na stancjach. Nauczyciele, zgodnie z programem A. Zasady, prowadzili 

terapię przez sztukę, nie tylko uczyli, ale i wychowywali. 

Relację, jaka łączyła kolejne roczniki uczniów, można rozważać w kategoriach 

communitas. W szkole w Jarosławiu poczucie wspólnoty było czymś pożądanym, czymś 

do czego od najmłodszych lat wychowywano młodzież i co było realnie przez uczniów 

przeżywane, a obecnie jako jedna z legend jest podtrzymywane przez absolwentów. 

Cytując V. Turnera (2005a: 24) można stwierdzić, że miejsce to dostarczało 

„optymalnych warunków społecznych, w których można by oczekiwać rozkwitu  

i mnożenia się takich doświadczeń”. Po pierwsze, samo miasto ulokowane na peryferiach, 

było oddalone od większych ośrodków miejskich, a zespół budynków szkolnych i toczące 

się w nich życie tworzyły w pewien sposób odseparowaną od miasta równoległą 

rzeczywistość: 
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„W tym małym miasteczku ugrzęzła (z różnych powodów) jakaś wartość, jakiś 

potencjał, wiedza i umiejętności obecne w ludziach, których próżno by szukać 

gdzie indziej i zaowocowały! Mieliśmy, dzięki liceum, dzięki naszym 

nauczycielom, a także kolegom ze szkolnej ławki, bardzo dobry start, a to, co było 

potem - to już zupełnie inna historia” (Tabisz 2019). 

Niedostatki odczuwane na każdym kroku w okresie PRL-u sprzyjały - zwłaszcza 

w internacie - postawie czynienia wszystkiego wspólnym, wzajemnej pomocy  

i wspierania się, prowadziły do zacierania się rozróżnień majątkowych, czy różnic statusu 

społecznego:  
Mój syn jak dostał się na studia to mówił, że w Krakowie z zazdrością nazywali 

ludzi po Jarosławiu „mafią jarosławską”. Jarosław się wyróżniał tym, że się 

trzymali razem, spierali się, mieli różne poglądy, różne doświadczenia, różne 

roczniki… i z zazdrością patrzyli, że się trzymają razem. Jak ja byłem w Krakowie 

to wypadało się trzymać razem, pić wódkę razem i pamiętam, że to wzbudzało 

zazdrość różnych środowisk, bo my się praktycznie solidarnie trzymaliśmy razem, 

wymienialiśmy się żarciem, była komuna, jedliśmy razem aż się skończyło, było 

wsparcie, po prostu to była komuna, to były wiesz, takie fajne tradycje i takie, 

wydaje mi się nawyki, które były wyniesione z plastyka. Bo tego tu się 

nauczyliśmy; chodziło się na stancję, poznawało… No i oczywiście był ten nurt 

nieoficjalny: ja powiem, że ten nurt nieoficjalny, związany z wagarami, był też 

bardzo istotny, bo on budował coś, czego teraz brakuje: umiejętność życia 

w grupie, budowania relacji, dogadywania się, chociaż zawsze jakiś lider musiał 

być. Nikt nie chciał wracać do domu. Nocowałem u mojej koleżanki równoległej 

po trzy dni (60M56).  

Wszystkich łączyła też pokora wynikająca ze świadomości, że są na początku 

długiego procesu edukacji, a także szacunek i podziw dla nauczycieli: 
Kadra świetna. Wszyscy wtedy byli dopiero po studiach… Kadra była bardzo 

wymagająca, ale i życzliwa, zachęcająca do dalszego rozwoju (Audycja nr 15 tom 

2); 

„[…] licealni nauczyciele, ucząc rzetelnie podczas obowiązkowych lekcji, 

pozostawiali nam, uczniom, duży margines wolności dla spełniania swoich pasji, 

zainteresowań i ambicji… Nasi nauczyciele przedmiotów plastycznych: Wiktor 

Śliwiński, Edward Kieferling, Wiesław Wodnicki, Irena Płoszaj-Wodnicka, Irena 

Oryl, Stanisław Lenar, Katarzyna Matwiej, Stanisław Tobiasz, Zdzisław Welc - 

byli dla nas prawdziwymi autorytetami. Odnosiłem wrażenie, że nie było dla Nich  
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i dla nas ważniejszej sprawy w życiu niż nasza szkoła, jarosławskie Państwowe 

Liceum Sztuk Plastycznych…” (Tabisz 2019).  

Podczas jednego z grupowych wywiadów, przeprowadzonych w lutym 2019 r. 

w pubie, po wernisażu wystawy, grupa pięciorga absolwentów liceum zaczęła wspominać 

swoich nauczycieli i opowiadać anegdoty z nimi związane. Trwające blisko trzydzieści 

minut wspomnienia, dwóch uczestników wywiadu podsumowało słowami: 
To są legendy, które budowały to miejsce (58M56); 

Sam fakt, że się legendy opowiada o swoich belfrach, świadczy, że się ich 

wspomina ciepło (60M56). 

Obecnie absolwentów łączy również duma i poczucie wyjątkowości związane 

z ukończeniem tej właśnie szkoły:  
Przed studiami chodziłem oczywiście do szkoły plastycznej, do słynnego 

„Jarosławia”, gdzie wielu bardzo znanych obecnie twórców mnie też inspirowało 

do jakiegoś takiego działania bardzo plastycznego (Audycja nr 17 tom1); 

Kiedyś chodziłam do „słynnego jarosławskiego plastyka”, jak to wszyscy mówią 

(Audycja nr 45 tom 2). 

Dodatkowym powodem do dumy były notowania szkoły w Polsce, których 

wskaźnikiem był procent absolwentów kontynuujących naukę na akademiach sztuk 

pięknych: 

To były lata siedemdziesiąte. Sam plastyk wtedy to była szkoła naprawdę, która 

miała notowania w Polsce, absolwenci się dostawali na wszystkie uczelnie bez 

żadnego problemu. I w tej szkole była oprócz tego znakomita atmosfera do pracy, 

to były lata, gdy liceum przejęło synagogę, te warunki się tak poprawiły, że 

właściwie to byliśmy taką „małą akademią”. Tak można to nazwać. A może i tak 

nazywano (Audycja nr 15 tom 2).  

Ta szczególna relacja, utrzymująca się pomimo upływu lat wśród absolwentów, 

była widoczna dla osób „z zewnątrz”, które stykały się z nimi w swojej karierze:  
Oni się trzymali razem, czy po Jarosławiu, czy po Sędziszowie, czuli siłę. A gdy 

pojawiała się jakaś jednostka ambitna to nie było im na rękę (53K60). 

Podobnie kluczowe znaczenie dla ukształtowania postaw artystycznych 

i osobistych karier przypisują okresowi nauki w liceum plastycznym absolwenci szkoły 

w Miejscu Piastowym:  
„Myślę, że to kim jestem dzisiaj, a może bardziej kim jesteśmy – my miejsteccy 

plastycy, to też ich duża zasługa. To nasi profesorowie swoją osobowością, 

zaangażowaniem, mistrzowskim podejściem sprawiali, że atmosfera w PLSP 
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w Miejscu Piastowym była pełna życzliwości, wyrozumiałości, a chęć podzielenia 

się swoją wiedzą i umiejętnościami sprawiła, że u nas - młodych ludzi - rosła 

świadomość twórcza i potrzeba realizacji swoich pasji” (Tomkowicz 2018: 3). 

Liceum to również przetrwało w pamięci przede wszystkim jako miejsce 

szczególne, „raj utracony” ‒ niemożliwy do odtworzenia po przeniesieniu szkoły do 

Krosna. Atmosferę szkoły oddają wspomnienia absolwentów spisywane przy okazji 

jubileuszowych wystaw: 

Znowu stanął mi przed oczami biedny, ale kochany budynek szkoły w Miejscu 

Piastowym. Powróciły wspomnienia ciągłych remontów, wizyt „Sanepidu”, straszenia 

zamknięciem szkoły, ale także wspaniałych uroczystości szkolnych, wystaw, zabaw, 

spotkań i zaangażowanych w życie szkoły uczniów (Gleń 2018: 2); 
„Byłem w siódmym niebie, gdy dowiedziałem się, że ten ceglany, klimaciarski 

budynek będzie miejscem, w którym spędzę - jak się potem okazało - pięknych 

pięć lat. Potem każdego dnia witały mnie rzeźby na szkolnym korytarzu, uśmiech 

kolegów, wspólne wygłupy i rozmowy o życiu… Twórcza atmosfera przeplatała 

się z zapachem terpentyny, gdzie rozmowy, gwar i uśmiech ubogacane były 

kolorowymi wiszącymi obrazami, a pochowani w ławkach odpisywaliśmy 

niepojęte zadania z matematyki” (Tomkowicz 2018: 3). 

Wystawy jubileuszowe pokazują, jak trwały jest emocjonalny związek 

absolwentów, z ich liceami plastycznymi, co można było zaobserwować na jubileuszu 

uczniów szkoły w Miejscu Piastowym, którzy zdążyli ją ukończyć przed przeniesieniem 

placówki do Krosna: 
Dziennik obserwacji – nota 16: Wśród gromadzącej się publiczności wyraźnie widać 

podział. Osoby, które przyszły po prostu na wernisaż, wchodzą do sal wystawowych  

i powoli, uważnie oglądają prezentowane prace. Absolwenci zatrzymują się w foyer 

galerii i tam pozostają. Nieustannie kogoś spotykają, wylewnie się witają, w salach 

wystawowych słychać dochodzące z korytarza powitania, głośne rozmowy i śmiech, 

nawoływania po imieniu […] Podczas oficjalnych przemówień absolwenci włączają 

się z komentarzami, żartami. Otwarcie wystawy nie przypomina zwykłych wernisaży  

w krośnieńskim BWA, ale spotkanie starych znajomych. Część oficjalna kończy się 

zaproszeniem absolwentów na imprezę zamkniętą w wynajętej na ten cel restauracji. 

Do lat 90. XX w. licea plastyczne i uczelnie artystyczne były męskim światem, co 

mogło też mieć wpływ na trwałość relacji ich absolwentów, których łączyło dodatkowo 

wspólne mieszkanie najpierw w internacie, a następnie w akademiku: 
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Za naszych czasów w liceach plastycznych było więcej chłopaków, mniej 

dziewczyn. Na studiach jak ja byłam, to było 12 osób z  tego 2 dziewczyny, 10-ciu 

chłopaków, a teraz od pewnego czasu jest zupełnie na odwrót, że jest 2 chłopaków  

a 10 dziewczyn na rzeźbie. Na rzeźbie. I w liceach plastycznych też (38K57);  

To jest zmiana teraz od jakiś lat 20-tu, 30-tu w liceach jest 30 dziewczyn w klasie 

i 2 chłopaków. To jest zmiana jakby ktoś zupełnie odwrócił to do góry nogami. 

Chłopaków w ogóle nie ma, a jeszcze ci chłopacy , którzy są uzdolnieni, też są tak 

wrażliwi jak kobiety, nie są męscy, w tym sensie, czasem są, ale to jest takie dziwne, 

że ta siła, ta męskość poszła w innym kierunku, że mężczyźni w ogóle nie czują się  

w sztuce, tylko w innych kierunkach, nie wiem dlaczego, w komputerach bardziej się 

czują niż w sztuce (39M60). 

Bardziej krytyczna ocena liceów pojawia się wśród młodszych pokoleń. Osoby te 

albo nie wymieniają liceum jako ważnego, formatywnego okresu, pomijając zupełnie 

w rozmowie ten etap, albo, co szczególnie jest widoczne w relacji do rzeszowskiego 

„plastyka”, zauważają jego zły wpływ na dalszy rozwój kariery:  
Źle wspominam naukę w tej szkole, mieszkałam tam w internacie, była straszna 

dyscyplina i po tych pięciu latach każdy wychodził po tej szkole strasznie 

zmanierowany. Takie osoby nie były mile widziane na Akademiach Sztuk 

Pięknych, ani też żeby samemu rozwinąć skrzydła, bo człowiek był nauczony, żeby 

malować w konkretny sposób. Widać było, kto kończył u [imię i nazwisko 

nauczyciela], a kto u [imię i nazwisko nauczyciela]. Tak, bo w tym rzeszowskim 

środowisku lansowany był taki kapizm, koloryzm (28K40); 

Wiadomo jak to jest, w szkole plastycznej człowiek jeszcze nie wie, jaki 

wybierze kierunek, to się wszystkiego po trochę próbowało i nauczyciele też 

narzucali, jak oni chcieli i nie można było na własną odpowiedzialność malować 

jak się chce, czy rysować. Więc było ciężko (05M25); 

Jeden nasz student, przemiły zresztą, taki otwarty bardzo. Przyszedł i powiedział, 

że no tam w liceum to już tak uczą, już na pamięć uczą, a o jednym profesorze 

powiedział, że on do odstrzału się nadaje. Takie hasła... Dawniej to inaczej było. 

Było więcej chyba u uczniów takiego autorytetu dla nauczyciela (18K50).  

Ocena szkół średnich dokonywana jest według kilku kryteriów. Pierwszym z nich 

jest ilość absolwentów, którym udało się dostać na prestiżowe uczelnie artystyczne, czyli 

tzw. „dostawalność”: 
Tak. No tak. Szkoła średnia, bardzo wiele zrobił czwarty i piąty rok. Wtedy to 

była świetna ekipa też. [Imię i nazwisko] był w tej ekipie, ale też tak około dziesięć 

innych osób, które potem właśnie cała jedenastka dostała się na studia. To było 
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wtedy ewenementem, bo właściwie wtedy po jednej, po dwie osoby na roku się 

dostawało. A tu nagle pół klasy dostało się na studia wyższe, to sukces pedagogów 

(18K50); 

„Wśród znakomitych gości ‒ reprezentacja profesury krakowskiej ASP 

z prorektorem prof. Józefem Sękowskim, naszym absolwentem. Aż 28 "naszych" 

wykłada w akademii w Krakowie!” (Woś 2019). 

Kolejnym kryterium są osiągnięcia pedagogów, takie jak nagrody, odznaczenia, 

stopnie awansu zawodowego oraz kariery uczniów z ich klas i pracowni. Sukcesy oprócz 

„dostawalności” na studia, potwierdzane są ich wygranymi w konkursach: 
„Przez te 30 lat szkoła nasza brała udział we wszystkich imprezach 

organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum 

Edukacji Artystycznej. W tych imprezach, przeglądach, plenerach, konkursach 

zanotowaliśmy wiele sukcesów. Wspomnę tylko niektóre. W biennale rysunku 

i malarstwa klas starszych w Bielsku Białej wielokrotnie nasi uczniowie byli 

wyróżniani. Z każdego pleneru rzeźbiarskiego organizowanego w Myślęcinku 

uczniowie wracali z nagrodami (od grand prix po wyróżnienia). Także 

w ogólnopolskich plenerach malarstwa uczniowie nasi byli i są zauważani. Należy 

również tutaj wspomnieć o przeglądach rzeźby oraz o biennale prac dyplomowych. 

W przeglądach rzeźby w Zakopanem odnosimy seryjnie sukcesy” (Gleń 2010). 

Jeżeli artystki i artyści ukończyli którąś z cenionych szkół średnich, to 

z perspektywy kapitałów cenionych w lokalnym polu sztuki, najcenniejszym 

z wyniesionych z tego etapu edukacji jest kapitał społeczny w postaci przyjaciół, którzy 

będą ich wspierać i promować podczas dalszej kariery. Stawki w lokalnym polu sztuki 

regulujące zasadę pełnego wejścia do gry związane są przede wszystkim z kapitałem 

szkolnym, pozyskiwanym podczas studiów wyższych: 
Studia przydały mi się również zawodowo, bo inne jest podejście do człowieka, 

który ukończy jakąś tam uczelnię niż do kogoś, kto jest tylko po jakimś tam 

liceum, to sobie trzeba otwarcie powiedzieć (11M60). 

Absolwenci liceów plastycznych nie są uznawani za profesjonalistów; nie mogą 

wystawiać w wielu galeriach (np. BWA) i brać udziału w konkursach organizowanych 

przez te instytucje. Wyjściem z tej sytuacji może być przejście procedury weryfikacyjnej, 

czyli oceny dorobku przez komisję w Związku Polskich Artystów Plastyków i wejście do 

gry, jako osoba konsekrowana przez środowisko, ale zawsze pozycja tak pozyskana 

będzie pozycją marginalną: 
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I tutaj właśnie wydaje mi się, że w momencie, kiedy ktoś zaistnieje i gdyby 

spełnił pewne warunki, no został przyjęty do Związku na przykład, bo są osoby, 

które nie ukończyły studiów, a starały się dostać do Związku i dostały się. Na 

podstawie dorobku. Tym można zaistnieć, wtedy będąc w Związku ma się drogę 

otwartą do galerii. Można wystawiać swoje prace. Także można się też w jakiś 

sposób konfrontować. Jest taka droga (18K50). 

Dla większości rozmówczyń i rozmówców oczywistą rzeczą jest więc 

konieczność ukończenia studiów artystycznych, czyli wybór rozwiązania najbardziej 

ekonomicznego przy planowaniu kariery artystycznej: 
Jak ktoś chce tworzyć, to chyba chce iść też na studia, bo to już od wielu dekad 

jednak pomaga wielu osobom (18K50). 

Kluczowi dla pola aktorzy nie tylko legitymują się dyplomem uczelni wyższej, ale 

również podtrzymują istniejące w polu hierarchie dyplomów, według których najwyżej 

cenione są Akademie Sztuk Pięknych. Prestiż Akademii wynika ze znaczącego wkładu do 

historii sztuki jej profesorów i absolwentów, a wszystkie kolejne pokolenia absolwentów 

stają się automatycznie jego beneficjentami. Istnienia tych hierarchii są świadomi 

wszyscy aktorzy w polu, zarówno ci obecni w nim od kilku dekad, jak i młodzi, dopiero 

debiutujący: 
Wiadomo, że jak się zdobyło dyplom w ważnym ośrodku, to legitymizuje to, że 

jest się kimś (14M62); 

Myślę, że niby to nie jest ważne, ale tak naprawdę jednak każdy człowiek zwraca 

na to uwagę. Czy ktoś jest po jakimś ASP w Warszawie, w Krakowie, czy ktoś jest 

po zwykłej uczelni i to też daje obraz, rzutuje właśnie na te obrazy. To myślę, że 

już ten odbiór jest bardziej zaniżony u takiego odbiorcy (20K24).  

Uczelnią pierwszego wyboru dla artystek i artystów starszych i tych w średnim 

wieku była zawsze Akademia:  
Potem dostanie się na studia i przez pierwsze dwa lata próba rezygnacji z tych 

studiów. Bo dlaczego ja jestem na studiach pedagogicznych, a no dlatego, że się 

nie dostałam na Akademię. Bo chciałam do Krakowa. Ale był taki tłok, wtedy był 

straszny boom na Akademię w Krakowie. A mi się zamarzył Kraków, no bo 

Wyspiański przecież. To gdzie indziej iść? No i nie dostałam się oczywiście, bo 

teczki nie przeszły. Była masa teczek (18K50).  

Wybór taki podyktowany był świadomością nieuznawania początkowo  

w lokalnym polu absolwentów innych uczelni poza Akademiami, za artystów, a później 

traktowaniu ich jako artystów gorszej kategorii: 
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W zasadzie kiedyś, to były czasy jeszcze bardziej hermetyczne. Gdy ja 

kończyłam WSP w Krakowie, czyli w zasadzie obecny Uniwersytet Pedagogiczny 

- Akademię Pedagogiczną, o jak to brzmi (śmiech)! Nam to powiedzieli, że my po 

WSP to nawet nie możemy uczyć w „plastyku”. Że do podstawówek, liceów 

ogólniaków. Tak samo nie było prywatnych galerii, nie można było do galerii prac 

dawać, na wystawy, nie byliśmy po prostu profesjonalistami. To, co teraz mają już 

ci, co kończą te wydziały artystyczne, niezależnie na jakiej uczelni. Czy to jest 

uniwersytet, czy inne. I obecnie kończą jakiś wydział artystyczny i są równi, nie 

ma różnicy… My nie byliśmy uznawani za artystów (53K60). 

Podobne problemy miały osoby, które ukończyły kierunki bardziej użytkowe, inne 

niż malarstwo, rzeźba czy grafika: 
Nie czuję się taką artystką malarką. Ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych 

w Krakowie, wydział architektury wnętrz. A maluję, bo kocham to, co robię. 

Środowisko miało mi trochę za złe, że ja to robię, że powinnam może uprawiać ten 

zawód, który skończyłam (Audycja nr 9 tom 2). 

Na zmiany w postrzeganiu osób kończących inne uczelnie, duży wpływ miało 

uruchomienie blisko trzy dekady temu kierunku artystycznego w ówczesnej Wyższej 

Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Wówczas w mieście pojawiła znaczna grupa 

artystek i artystów, którzy byli absolwentami nie tylko Akademii, ale i uniwersyteckich 

kierunków artystycznych (Lublin, Toruń). Co więcej, absolwentki i absolwenci nowego 

kierunku po ukończeniu studiów dołączali do kadry naukowej i prezentowali swoje prace 

jako pełnoprawni artyści. Grupę tę integrowała wspólna praca, ale również wspólna 

przeszłość związana z edukacją w liceach plastycznych w Jarosławiu i Miejscu 

Piastowym. Pedagodzy, którzy pojawiali się w kadrze najczęściej, byli przyjaciółmi  

z liceum lub ze studiów: 
Z racji tego gdzie pracuję, to jestem jakąś częścią środowiska tych 

rzeszowskich, związanych z uniwersytetem. Bo tam jest kilka takich środowisk. 

One są odrębne. Na przykład środowisko liceum plastycznego, jest środowiskiem 

liceum. Środowisko BWA jest środowiskiem BWA [...] A z kolei uniwersyteckie 

nasze, jest odrębne całkowicie. One się tak spotykają, ale są osobne. Liceum 

plastyczne to jest jednak całkiem inne. Ja się czuję trochę rzeszowskim - tym takim 

pedagogów artystów, bo tak się nas nazywa. Artyści Pedagodzy Wydziału Stuki 

UR (18K50). 
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Stanowisk na uczelni nie zaproponowano nikomu z kadry rzeszowskiego 

„plastyka”, ani z lokalnego środowiska, co doprowadziło do podziałów i wielu 

wzajemnych animozji, które trwają do dziś: 
Na przykład ktoś tam nam mówił, że odradzali w „plastyku” w Rzeszowie, do nas 

pójście na studia, raczej żeby do Krakowa się udawać (18K50). 

W rozmowach z kadrą Instytutu Sztuk Pięknych UR (dawny Wydział Sztuki UR) 

wielokrotnie pojawiały się stwierdzenia, że kierunki takie na uniwersytetach są dla 

Akademii konkurencją, szczególnie teraz, gdy od kilku dekad maleje zainteresowanie 

studiami artystycznymi. Głównym zarzutem Akademii wobec Instytutów Sztuki jest 

obniżenie rangi studiów artystycznych i zbytnie ich upowszechnienie. Dlatego, według 

moich rozmówczyń i rozmówców, Akademie jednoczą się, by wykorzystać reformę 

szkolnictwa wyższego (Ustawę 2.0.) do likwidacji instytutów i wydziałów sztuki. Atutem 

Akademii, według nich, jest jej kilkuwiekowa tradycja i związany z tym prestiż. Jednak, 

zwłaszcza wśród nauczycieli akademickich, którzy nie są absolwentami Akademii, 

a obecnie pracują ISP UR, ocena Akademii jest bardzo krytyczna: 
To się zmienia. Kiedyś hierarchia była bardzo mocna. Akademia była absolutnie 

elitarną rzeczą. To nie jest tak jak dzisiaj, że profesorowie gonią za studentem, 

tylko studenci musieli wypruwać żyły, żeby profesor w ogóle zechciał spojrzeć 

w ich kierunku. Także to się wszystko bardzo zmieniło, o ten prestiż uczelni, teraz 

toczy się walka (26M56).  

Podstawowym kryterium oceny uczelni dla badanych jest ciężka praca podczas 

studiów i potwierdzone w zewnętrznych konkursach osiągnięcia studentów oraz 

absolwentów: 
Nie jesteśmy akademią, nasza ranga jest trochę inna niż akademicka. Natomiast 

okazuje się, że po naszych szkołach są wybitne jednostki, które świetnie się 

odnajdują w artystycznym środowisku, dostają się na prestiżowe konkursy 

i wychodzi na to, że jest tutaj bardzo duży potencjał, który się bardzo dobrze 

realizuje w tej przestrzeni krajowej (03K44). 

Krytyczna z ich strony jest również ocena kadr profesorskich na Akademiach, co 

może wiązać się z faktem, że dorobek części obecnego pokolenia profesorów obejmuje 

działania w paradygmacie współczesnym, związanym z nowymi mediami 

i konceptualizmem, a nie tradycyjnym warsztatem artystycznym lub po prostu 

z wyczerpaniem pewnego paradygmatu i niemożnością podtrzymania cenionych wartości 

w tradycyjnym modelu: 
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Akademia Krakowska, która była wybitną akademią, dzisiaj może być marną 

uczelnią. Tego nie potrafię ocenić, ale z tego co słyszę, to  wszystko poszło w dół. 

System doboru profesorów ma tutaj znaczenie. Często jest tak, że profesorami nie 

zostają ci najwybitniejsi, tylko ci, którzy są najsprytniejsi. To są bardzo 

skomplikowane mechanizmy (26M56).  

Krytyka Akademii oparta na argumencie konieczności ciężkiej pracy funkcjonuje 

w lokalnym polu sztuki i jest znana jej absolwentom spoza kręgu artystów-pedagogów 

UR: 
Kończą studia na innych uczelniach i lepsi są. Lepsi są, bo nie są po Akademiach, 

bo ci na Akademiach to nosy zadzierają, a oni tu solidnie pracują (54M60). 

Konflikt między absolwentami i kadrami obydwu typów szkół wyższych 

związany jest z walką o pozycję w polu, z podtrzymywaniem istniejących hierarchii lub 

próbami tworzenia nowych poprzez obniżanie obowiązujących stawek. Tymczasem same 

metody nauczania, praktykowane w obydwu rodzajach szkół wyższych, niewiele się od 

siebie różnią, a także w ogólnych założeniach pokrywają się z programami liceów 

plastycznych.  

Dla osób, które przeszły artystyczną edukację na poziomie liceum, metody 

kształcenia na uczelniach artystycznych są znaną rutyną. Ci, którzy rozpoczynali naukę 

od etapu studiów, tam po raz pierwszy stykali się z klasycznym modelem kształcenia:  
Poznałem po raz pierwszy, jak to wygląda od tak zwanej kuchni; jest korekta, 

jest profesor, jest model, jest akt (Audycja nr 12 tom 2). 

Współczesne akademie i uniwersyteckie wydziały artystyczne tym jednak różnią 

się od tych historycznych (co ujawniło się w wypowiedziach badanej zbiorowości), że 

bardziej niż dyskusją o sztuce i jej paradygmatach, zajmują się na nauką poprawnego 

warsztatu i kanonu historii sztuki. Tradycyjny, klasyczny model kształcenia zmierzający 

do wypracowania biegłości warsztatowej, jest w nich nadal praktykowany, a także 

oczekiwany przez osoby podejmujące studia:  
[...] trzeba jednak oddać sprawiedliwość temu, że skoro istnieje szkolnictwo 

artystyczne, to ono czemuś służy. Jest to określona społecznie formuła, która 

zakłada, że jeśli się tym interesujesz, przyjdź do nas, my mamy mistrzów i cię 

nauczymy. Nie ma innej drogi, owszem, jest mozolna droga samokształcenia, ale 

ona może trwać trzydzieści, czterdzieści lat. Tę samą drogę można pokonać 

w cztery, pięć lat, pod okiem kogoś przygotowanego (11M60). 
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Przekazywanie wiedzy i kluczowych - w opinii rozmówczyń i rozmówców -

umiejętności dokonuje się w hierarchicznym systemie opartym na mistrzowskich 

pracowniach. Pracownia na Akademiach uznawana jest za  „szczególną komórkę 

społeczności akademickiej”, w której „stymuluje się procesy dojrzewania artystów” 

(Kowalski 2005: 22). Wybór profesora i pracowni, jest deklaracją zainteresowań pewną 

wizją i metodą sztuki (tamże). Praca, przez kilka lat, grupy studentek i studentów 

wytwarza więź grupową i daje poczucie wspólnej tożsamości, ale też niesie ryzyko zbyt 

dużej zależności od wizji mistrza: 
„Dla osób nieznających realiów akademickiego studiowania nadmieniam, że 

naśladowanie maniery mistrza jest czymś naturalnym i oczekiwanym. Składa się 

na to wielowiekowa tradycja „pracowni mistrzowskich” mająca swoje niezliczone 

wzorce w dziejach sztuki, jak i niewątpliwie, mniej lub bardziej uświadamiany 

imperatyw twórców: rządu dusz. Tak więc studencka praca imitująca styl mistrza 

jest szczytem wtajemniczenia. W czasach mojego studiowania poszczególne 

pracownie były pełne „klonów” Nowosielskiego, Marczyńskiego, 

Taranczewskiego, a zwłaszcza naśladowców kolorystów, którzy, od kiedy 

opanowali Akademię, wydali kilka pokoleń post-post-post-kolorystów” (Boruta 

2011: 45). 

Wybór samej pracowni, nazwisko kierującego nią profesora, przygotowanie 

i obronienie pod jego kierunkiem pracy dyplomowej, składają się na tak ceniony w polu 

kapitał kulturowy (szkolny). Model ten jest ceniony zarówno przez starszych, jak 

i młodszych: 
Ja też zaznaczam w swoim biogramie gdzie, u kogo studiowałam (śmiech). Czuję 

się w jakiś sposób przynależna do tego wszystkiego, do tego całego świata sztuki, 

dlatego wydaje mi się uczciwe napisać u kogo dyplom broniłam (06K42); 

Ach to był znakomity profesor. Bardzo mądry, bardzo znakomity malarz.  

I w ogóle jego malarstwo wpłynęło na mnie decydująco. Właściwie on 

zadecydował o tym, że maluję do tej pory. Muszę powiedzieć, że skończyć 

akademię to nie znaczy malować. A on wpoił we mnie tą potrzebę malarstwa. Tę 

prawdę, do której dojść trzeba, pokazać… zrobił ze mnie malarza (Audycja nr 5 

tom 1). 

To właśnie opanowanie przez studentów zasad tworzenia dzieła pedagodzy uznają 

za rzecz o fundamentalnym znaczeniu: 
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Forma jest najważniejsza. Oni muszą opanować formę, bo to jest podstawa 

i punkt wyjścia do innych działań. Dopiero później można robić różne rzeczy, 

kiedy już się potrafi im nadać jakąś formę (45M59). 

Praktyczne zajęcia w pracowniach są wspomagane zajęciami teoretycznymi, 

podczas których młodzi poznają kanon historii sztuki. Teoria również służy doskonaleniu 

warsztatu. Badani, pytani o ważne postaci z historii sztuki, najczęściej podawali 

klasyków, takich jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Vermeer, van Gogh, 

Picasso, natomiast opowieść kończyła się na malarzach 2 poł. XX wieku, takich jak: 

Mark Rothko, czy Anselm Kiefer. Postaci te są cenione przede wszystkim za warsztat  

i ekspresję: 
Dla mnie to było poznaniem, rozwijaniem się, to był cały czas taki wzrost, dla 

mnie to byli ludzie, którzy mieli cechy boskie, widząc te obrazy, wzbudzały we 

mnie niesamowity podziw, jak można coś takiego namalować… chociażby 

Picasso, czy Rembrandt… Dla mnie inspiracją jest Gauguin (Audycja nr 42 tom 3). 

Z tymi samymi nazwiskami artystki i artyści stykali się już w liceach plastycznych, 

szukając w ich twórczości inspiracji: 
Ale też zaczęłam właśnie poszukiwać sama i to takich właśnie jakiś dialogów 

z artystami, z Gauguinem, z Van Goghiem, wiesz z Wyspiańskim też. Z twórcami 

z którymi na przykład bardzo dużo na ich temat czytałam, starałam się malować, 

rysować, jakby z ich takim... po ich wykładzie takim trochę, że to było też takie 

dawanie się przefiltrować przez wiele rzeczy i tak co to ze mnie zostanie potem 

(18K50). 

Wiedza o malarstwie światowym nauczana jest poprzez reprodukcje, podobnie 

z reprodukcji czerpane są późniejsze przeżycia estetyczne. W rozmowach rzadko 

rozmówczynie i rozmówcy powoływali się na własne przeżycia podczas zwiedzania 

słynnych galerii: 
Dla mnie istotny jest bardzo Marek Rothko i ja uwielbiam jego po prostu obrazy 

i widziałam obraz na żywo w Londynie, po prostu jest to zachwycające dla mnie. 

Też nawet ostatnio się spieram z kolegą, że to nie jest aż takie mocne zagranie 

w ten kolor, ale dla mnie to jest takie, że mnie to pociąga. Też lubię bardzo Roberta 

Rauschenberga, nie widziałam na żywo, ale zamierzam (43K36). 

Przyjęcie takich priorytetów w kształceniu, tłumaczy stosunek lokalnego 

środowiska do innych niż tradycyjne reguł twórczości i ciągłego powracania do 

argumentu o konieczności opanowania tradycyjnego warsztatu: 
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Ja ostatnio doradzałam chłopakowi, który zrezygnował niestety bardzo mi 

szkoda, że zrezygnował, bo podjął się studiów drugiego stopnia i fajnie wszystko, 

bo zaistniał świetnie na tej rozmowie kwalifikacyjnej. Był bardzo obiecującą 

osobą. Już taką, ze swoim torem konkretnym. I w pewnym momencie stwierdził, 

że no on nie będzie studiował dalej, bo jemu tu każą takie a takie ćwiczenie robić, 

a on przecież nie będzie tego robił, bo on już przekroczył pewne pole i nie chce się 

w to angażować. Czyli studyjne rzeczy po prostu odrzucił. Bardzo nam było 

szkoda, staraliśmy się go namawiać, dlatego, że jak już jest na studiach i widać, że 

ma braki w warsztacie, i on sobie tego nie uświadamia; to mógłby naprawdę wiele 

rzeczy się nauczyć, nawet niekoniecznie może wiele się rozwijając, bo ktoś się 

uprze, to się też wiele nie rozwinie (18K50); 

Postanowiłam na dyplom przygotować performans. Dojrzałam do takiej formy. 

A profesorowie? Zatonęli w papierach, bo czy można w pracowni malarstwa 

pokazać performans? Musiałam przygotować obrazy, ale się uparłam. Zaprosiłam 

zewnętrzną recenzentkę, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Niech sobie Pani 

wyobrazi, jaka musiała być atmosfera, że potrzebowałam zewnętrznej recenzentki. 

(46K28). 

Być może właśnie umiejętność wykształcenia absolwentów na podobnym 

poziomie formalnym, który jest weryfikowalny, chociażby przez międzynarodowe  

i ogólnopolskie konkursy, pozwala osobom związanym z uniwersyteckimi kierunkami 

artystycznymi rywalizować o pozycję w polu z absolwentami i kadrą Akademii. 

Opanowanie warsztatu jest czymś wymiernym w przeciwieństwie do zjawisk  

w paradygmacie sztuki współczesnej. 

W okresie studiów młodzi nabywają również wiedzę o regułach działania pola 

i akceptowanych w nim oraz pożądanych strategiach działania. Wiedzy tej dostarczają 

profesorowie prowadzący pracownie: 
Te lata dla mnie były bardzo radosne pod tym kątem, że mogłam się rozwijać, 

korzystać z tego, miałam te możliwości, żeby właśnie przebywać z profesorami, 

żeby widzieć jak to wygląda. Też wcześniej w ogóle nie miałam pojęcia, jak to 

można na przykład wystawy robić, czy to dopiero jest możliwe za kilkanaście lat, 

czy można jako student. To dużo otwiera w głowie i też daje odwagi, właśnie jak 

się ma te doświadczone osoby nad sobą. Na pewno jest to ważne, że są artystami, 

że ta wiedza nie jest wyssana z palca, a jest od kogoś kompetentnego i ktoś jest dla 

nas wzorem i zawsze jest taka osoba, która inspiruje i jeszcze napędza bardziej 

w człowieku te motywacje i ambicje (20K24).  
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Rozważanie przebiegu edukacji w kategoriach nabywania habitusu lokalnego 

artysty, czy też gromadzenia różnych kapitałów, nie oddaje całej prawdy o tym, czym jest 

ona osobiście dla jej uczestników. Lata nauki są nie tylko przygotowaniem do wejścia na 

rynek kapitałów specyficznych, ale również odczuwane bywają jako rytuał przejścia.  

Samo poświęcenie się sztuce przez część badanych postrzegana była  

w kategoriach liminalnych. W ich narracjach pojawiła się wyraźnie faza oddzielenia od 

codzienności i koncentracji na innych celach. Sama możliwość wyjazdu i przebywania  

w przestrzeni, w której wszystko skupia się na sztuce, dokonująca się pod wpływem tych 

warunków zmiana świadomości, dla badanych była czymś unikatowym w skali 

doświadczeń: 
Ta uczelnia też mnie odrywała od takiego życia codziennego i jakby byłam 

zmuszona do tego, że teraz się nie zajmują codziennością, tylko teraz jest czas na 

to. I mogłam sobie pozwolić na to. To nie jest tak, że ja zrobiłam studia po to, żeby 

mieć papier, ja autentycznie chciałam coś sobie pozmieniać w głowie. Żeby pobyć 

z ludźmi i bardzo dobrze mi to zrobiło. Ja miałam potrzebę pouwalniania się od 

swoich jakiś takich „ogonków” co się za mną ciągnęły (10K47); 

Ale z perspektywy czasu stwierdziłam, że studia są czasem dobrym, wyjętym 

z codziennego życia. Ma się wtedy czas na to, żeby się sobą zająć. Ja wtedy tego 

czasu tak nie wykorzystałam jak mogłam, więc to jest inna sprawa. Studia są takim 

czasem darowanym na własny rozwój (13K59). 

Proces studiów bywa też odbierany jako lekcja pokory, przez którą przechodzi się 

podczas korekt, gdy ma miejsce konfrontacja z osobowością profesorów, konieczność 

przyjmowania krytycznych uwag: 
Moim zdaniem potrzebna jest też pokora takiego przestudiowania paru lat na 

uczelni (10K47). 

Czas spędzony w pracowni, intensywność pracy i wzajemnych interakcji 

wytwarzają, podobnie jak w liceach plastycznych, głębokie więzi między uczącymi się 

i nauczycielami:  
Na studiach było wspaniale – chodzenie na zajęcia, nawet nadprogramowo, 

ćwiczenie warsztatu, szukanie świadomości artystycznej. Wiele życzliwych osób 

wokół, które bardzo pomagają (19K31); 

Dzisiaj czasy się zmieniły. Te lata, kiedy w pracowniach siedziało się do rana minęły 

bezpowrotnie. Kilka osób jest na roku, się zdarzy, które mają ten zapał (Audycja nr 15 

tom 2); 
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Dobrą uczelnią jest ta, gdzie się znajdzie fajna grupa studentów, pomiędzy którymi 

jest jakiś prąd i jest kilku dobrych profesorów, którzy to dostrzegą i będą to podsycać. 

To nie jest związane z miejscem czy instytucją (26M56). 

Studentki i studenci przez kilka lat oddają się zgłębianiu problemów sztuki 

i przygotowują do kolejnych egzaminów dyplomowych (licencjat i magisterium), które są 

potwierdzeniem ich kompetencji zawodowych (pierwsze konsekracje na artystę), ale 

również ich dojrzałości jako samodzielnych twórców. Jest to dla wielu proces odkrywania 

prawdy o sobie i poszukiwania siebie: 
Był taki moment, gdy malowałam obrazy – cykl umówiony  na dyplom licencjacki  

i tak czułam, że to jest takie na siłę umówione… i malowałam takie malarstwo 

kolorystyczne i figuratywne i jakoś tam przedstawiające, a ciągle mi się w torbie 

pałętały te czarne farby, których nie wolno używać. Jeszcze z liceum to wniosłam, ale 

w pewnym momencie tak mnie zmęczyli ci profesorowie, siedzący na ramionach, że 

wzięłam blejtram i wycisnęłam te wszystkie tubki… Poczułam, że to jest dla mnie 

taka przyjemność, może się to nikomu nie podobać, ale mam to w nosie. I poczułam, 

jak już był gotowy, że właściwie mogę go pokazać promotorowi i powiedzieć: Wiesz, 

ja namaluję tamte na dyplom, bo trzeba to zrobić, ale jak chcesz wiedzieć, kim jestem 

naprawdę, to proszę bardzo! (10K47). 

Dojrzewaniu twórczemu może towarzyszyć poczucie osamotnienia i izolacji od 

życia akademickiego. Na końcowym etapie studiów od młodych oczekuje się dużej 

samodzielności w przygotowaniu dyplomu: 
Przez pierwsze lata profesorowie się z nami zakumplowywali; były rozmowy, 

wyjazdy, korekty, mówili nam, jaki mamy potencjał. A piąty rok i dyplom? Zero. 

Wtedy, kiedy właśnie ich najbardziej potrzebowaliśmy, to nas zostawili samych. 

W tym czasie oni spędzali czas z młodszymi, jak kiedyś z nami. Nas zupełnie 

zostawili (46K28). 

Końcowym efektem odbycia studiów i obrony dyplomu jest zmiana statusu 

z uczennicy/ucznia na artystkę/artystę. Tytuł artysty otwiera drzwi lokalnego świata 

sztuki i pozwala dołączyć do jego społeczności, ale jest też stawką konieczną, by wejść 

do toczącej się w polu gry. 

W lokalnym środowisku wyraźnie odróżnia się samą edukację od dojrzałości 

twórczej. Jest ona połączeniem poprawności warsztatowej i „oryginalności” własnego 

stylu, co prowadzi do tzw. „rozpoznawalności” oraz uznania w lokalnym środowisku. 

Proces ten może trwać kilka lat, ale również całe życie: 
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12 lat to nie jest dużo. Zważywszy na to, że prawda 5 lat studiów, gdy człowiek 

dopiero tego posmakował i gdzie zdobywa warsztat i jeszcze nie jest okrzepły jako 

artysta. Tą dojrzałość uzyskuje się w momencie osiągnięcia jakiegoś swojego 

rozpoznawalnego stylu (Audycja nr 2 tom 2); 

Cały czas się uczę i myślę, że gdybym wszystko na temat malarstwa wiedział, to 

bym chyba nie malował. Mnie to wyedukowało w jakiś sposób i koledzy ze 

studiów, przyjaciele , których spotkałem na mojej drodze też byli wielką inspiracją. 

Profesorzy, artyści, w jakiś sposób cały czas dodają mi energii. Ważne są te 

spotkania, takie twórcze, jak plenery, sympozja, czy też wystawy połączone z jakąś 

dyskusją (Audycja nr 42 tom 3); 

 Artyści dobrze wiedzą, kto jest dobry, a kto nie (śmiech). Oni mogą tego nie 

mówić albo udawać głupiego, ale wszyscy dobrze wiedzą, kto jest dobrym artystą, 

kto ma coś do powiedzenia i z kim warto rozmawiać, od kogo się można jeszcze 

czegoś nauczyć. Tu człowiek uczy się całe życie. Z artystami nie ma tak, że kto 

skończy szkołę już jest artystą. Jak ktoś skończył szkołę to wtedy dopiero zaczyna 

się poważna sprawa i właściwie uczy się aż do śmierci. Picasso malował 90 lat, 

malował najlepsze rzeczy, więc nie ma tutaj jakiej cezury czasu, czy wieku, ale jest 

cezura wartości. Warto usłyszeć, co ten ktoś ma do powiedzenia, poznać go bliżej, 

zobaczyć jego warsztat (23M69). 

3.1.2. Ocena potrzeby edukacji artystycznej 
   

Wszystkie osoby objęte badaniem posiadały dyplom uczelni wyższej, a ponad 

połowa z nich dodatkowo była absolwentkami lub absolwentami liceów plastycznych. Po 

przejściu kolejnych etapów formalnej edukacji, co do dyplomu posiadali zaskakująco 

zgodną opinię, że jego posiadanie nie jest konieczne, by być artystą i odnosić sukcesy 

w polu sztuki. Opinie te były formułowane bardziej wobec globalnego niż lokalnego pola, 

a także nie tyle w odniesieniu do władnych doświadczeń i obserwacji (badani zapytani 

o osoby bez formalnego wykształcenia, które funkcjonują w polu i odnoszą sukcesy, nie 

znali i nie potrafili wskazać takich osób), co do posiadanej wiedzy historycznej. Historia 

sztuki opisuje dziesiątki wielkich „geniuszy” sztuki, którzy pomimo braku studiów 

zrewolucjonizowali myślenie o sztuce, np. van Gogh, Nikifor, Basquiat, Cezanne i in. 
 Zresztą historia pokazuje, że dużo jest takich ludzi, którzy nie byli wykształceni 

w kierunku artystycznym, a byli naprawdę postrzegani jako wielkie indywidua, 

czy to malarskie czy inne. Ich prace kosztują dużo. Może się mylę, ale wydaje mi 

się, że Basquiat był człowiekiem z ulicy i nigdy się niczego nie uczył (07M40); 
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 Dla większości osób tak. Są oczywiście artyści, którzy wyrastają ponad to i są 

w stanie stworzyć własne warunki, w których ich sztuka może egzystować. Nie 

wszyscy artyści potrzebują wykształcenia artystycznego, ale wydaje mi się, że 

edukacja nigdy nie zaszkodzi. Jeśli ma się być artystą to i tak się nim będzie, bez 

względu na wykształcenie (12M43). 

 Ocena dokonuje się przede wszystkim poprzez oddzielenie instytucji od samego 

procesu nabywania umiejętności i wiedzy:  
 Studia są potrzebne, pytanie brzmi raczej, czy uczelnia jest potrzebna (10K47); 
 Nie trzeba ich kończyć (śmiech), ale myślę, że też pomagają. Ja jestem 

absolwentką liceum ogólnokształcącego i w ogóle nie przyszło mi do głowy 

nigdy, żeby pójść na studia artystyczne, ale nie wiem, czy to był przypadek, czy 

zrządzenie losu, że tak się stało. I cieszę się, że wylądowałam na tej akademii. Bo 

to mi dało taki ogólny rozwój można powiedzieć artystyczny, ale też w dziedzinie 

teorii sztuki, filozofii, estetyki. Mnie to było potrzebne. Być może są osoby, które 

nie potrzebują tego typu edukacji akademickiej. Choć teraz można by się spierać, 

co to znaczy akademickie wykształcenie (śmiech). Ale niekoniecznie trzeba mieć 

studia (06K42); 
 Osobiście nie mam przekonania, że studia artystyczne są absolutnie potrzebne. 

Wydaje mi się, że dobrze jest mieć czas na to, żeby zgromadzić jakieś 

doświadczenie. Znam takie osoby, dla których sztuka jest pasją i nie mają 

studiów, więc można powiedzieć, że te osoby poświęcają tej działalności 

artystycznej tyle czasu, że ten czas odbierają (13K59). 

 Uczelnie, jako instytucje oceniane są krytycznie, w kontraście do pozytywnej 

oceny samego reżimu studiów, który prowadzi do osiągnięcia pewnego etapu dojrzałości 

artystycznej: 
 Studia są potrzebne, jeżeli jest się zbyt na przykład leniwym, żeby sięgać 

w pewne, jak to powiedzieć, żeby po prostu ten warsztat samemu wziąć, żeby 

dojść do tego w odpowiedniej kolejności, nie zaczynać od sprzedawania obrazu, 

tylko zacząć od tego, żeby po ten warsztat gdzieś tam sięgać, odnajdywać, 

eksperymentować, nie bać się eksperymentować. Bo czasem ktoś tam sobie 

zaczyna od sprzedaży, kiedy się okazuje, że można tutaj z czymś 

poeksperymentować, z czymś się pobawić, że może w kolejności: najpierw 

martwa natura, akt, postać, a dopiero potem te eksperymenty. Do tego jest 

potrzebna może uczelnia, dobra uczelnia (08M42). 

 Dodatkowo szkoły i uczelnie, w opinii części badanych, prowadzą do utraty 

świeżości, będącej dla nich synonimem oryginalności oraz do wykształcenia trwałej, 
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konwencjonalnej maniery, zamiast cenionego w polu procesu „nieustannego 

poszukiwania”: 
 Jeżeli ktoś się poświęci danej rzeczy, to w dużej części przypadków może to być 

coś lepszego i ciekawszego niż u kogoś, kto ukończył szkołę. Tylko trzeba być 

w pełni poświęconym danemu tematowi, czy to fotografia, malarstwo czy rzeźba. 

Można dokształcić się samemu. Internet jest teraz takim źródłem, w którym 

wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To, że ktoś z tego nie korzysta, to jego 

problem (07M40). 

 Wiele absolwentek i absolwentów po ukończeniu zarówno liceów plastycznych, 

jak i studiów, które działają według podobnych reguł, czuło się obciążonymi wpojonymi 

schematami lub dominującym w pracowni „stylem mistrza”: 
 Kończąc to liceum byłam w moim odczuciu takim bardzo dobrze wyszkolonym 

rzemieślnikiem w rysowaniu, malowaniu (10K47); 
  Ja przez długi czas myślałam, że studia mi nic nie dały, były takim 

obciążeniem. Miałam taki długi okres  po studiach, gdzie nie wystawiałam, 

trudno mi było coś zrobić, że czułabym, że to jest moje, własne. Później tak to 

odbierałam, że to była w pewnym rodzaju kara za to, że te studia spędziłam tak 

nieświadomie, że musiałam to odrobić (13K59);  
 I nawet jak malowałam sama, bo wzięłam tryb indywidualny, żeby nie siedzieć 

w pracowni, to i tak siedzieli mi na ramionach profesorowie i „dziamkali” mi: że 

tak, tu tak, a może tak. Po prostu cały czas był we mnie stres, co oni powiedzą. 

Czy się to spodoba (10K47). 

 W swoich opiniach artystki i artyści starszego pokolenia wyraźnie zaznaczali 

różnicę między studiami dawniej i dziś. O latach na uczelni mówili oni głównie 

w kategoriach poświęcenia, ciężkiej pracy i pasji: 
 Dzisiaj czasy się zmieniły. Te lata, kiedy w pracowniach siedziało się do rana 

minęły bezpowrotnie. Kilka osób jest na roku, się zdarzy, które mają ten zapał 

(Audycja nr 15 tom 2); 
 Kiedyś ludzie bardziej świadomie wybierali, chcieli coś zrobić, coś pokazać, 

mieli bardziej taką potrzebę, a dzisiaj z przystanku można iść zdawać (śmiech) 

(14M62); 
 Porównując do mojego okresu studiów studenta, który dzisiaj studiuje, to ja nie 

wiem jak na ten temat odpowiedzieć. Bo za moich czasów, gdybym ja nie podjęła 

studiów i nie zetknęła się z ludźmi, z kolegami, z pedagogami, z artystami, 

z pewnymi wystawami czy wydawnictwami, czy nawet obrazem kinowym 

i teatralnym, to chyba nie miałabym tak szerokiego pola widzenia, czy pola 
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wyboru w określeniu się. Dzisiaj chyba jest i łatwiej, i trudniej. To chyba nie 

zależy od tego, czy się jest na studiach, czy się na nich nie jest, tylko co jest 

ważne, co się chce (21K50). 

Podobnie, artystki i artyści starszego pokolenia widzą różnicę między profesorami, 

uczącymi dawniej na Akademiach, a współczesnymi procedurami awansu do rangi 

profesora sztuk pięknych: 
Na pewno można, tylko że ja się w tym nie orientuję, bo to by trzeba było 

siedzieć na uczelni i wiedzieć, co to znaczy być profesorem, bo z tego, co wiem, 

to trochę co innego znaczy niż wtedy, kiedy ja studiowałam. Trzeba wypełniać 

całą masę punktów, papierów. Podczas, gdy ja studiowałam, profesorem był 

Nowosielski, który na pewno żadnych punktów nie wypełniał, tylko przychodził, 

na dodatek na bani, do pracy i nikt się tym nie przejmował, sztuka na tym wcale 

nie cierpiała. Jest taki nadmiar zurzędniczenia, który w tej chwili nastąpił i jest 

wręcz odrażający (24K61);  
(Śmiech) Mnie to po prostu żenuje. Jest coś takiego. Byłem w Paryżu, 

poszedłem na wycieczkę do Akademii Sztuk Pięknych. Jest pracownia Cesara, 

Franka Stelli itd. To jest jego pracownia, on jest tam osobą najważniejszą. Ja nie 

wierzę, że Frank Stella zdawał egzamin z języka obcego, że zdawał egzamin z 

filozofii, nie wierzę, że stawał przed komisją prezentując swój dorobek. Takie 

rzeczy jak przed wojną, w Polsce działy się z automatu. Leon Chwistek, było 

powszechnie wiadomo, że jest to wybitny artysta i profesorem na akademii 

zostawał siłą rzeczy. Tak samo Jacek Malczewski, czy inni goście. Tutaj artyści 

udają naukowców (śmiech) (26M56). 

 

3.1.3. Podsumowanie 
 

 Proces edukacji artystek i artystów można podzielić na kilka istotnych faz, na 

które składa się wczesna socjalizacja w gronie rodziny, podjęcie decyzji o wyborze 

zawodu artysty  i nauka w liceum plastycznym, a następnie studia artystyczne oraz 

żmudna droga samodoskonalenia po studiach. 

 Marian Golka (1995: 70) pojawiające się w biografiach artystów świadectwa, 

które dokumentują bardzo wczesne pojawienie się u nich zainteresowań i skłonności 

artystycznych, interpretuje w kategoriach nadal żywego mitu powołania. Artysta, 

wyposażony w talent czy geniusz ujawniający się niezależnie od jego woli  i od innych 

uwarunkowań, odczuwa wyraźny „przymus wewnętrzny” samorealizacji w tym właśnie 
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kierunku (tamże: 71). Nathalie Heinich (2007: 42) zwraca uwagę na fakt, że w porządku 

powołania „talent artysty, już nie nabyty, a wrodzony, poprzedza naukę zawodu”. 

 Pojawienie się w relacjach członków badanej zbiorowości nawiązań do 

dzieciństwa wydaje się nie wynikać z „przeglądania się” w biografiach legendarnych 

postaci w historii sztuki i poczucia wspólnoty doświadczeń, czy też poszukiwania 

nadprzyrodzonych źródeł swoich uzdolnień, co raczej pragmatycznej próby wskazania 

początku zainteresowań artystycznych i związanych z tym decyzji, czegoś w rodzaju 

„punktu zero” ich kariery artystycznej. 

 Sam program nauczania, tak w liceach, jak i na uczelniach wyższych, zarówno 

w województwie podkarpackim, jak i w innych województwach, przebiega według 

podobnego modelu łączącego klasyczny oraz nowoczesny paradygmat, w którym 

wartości formalne i warsztatowe mają centralne znaczenie. Młodzi stykają się zatem 

przez dziesięć lat z jedną, zasadniczo spójną wizją sztuki i artysty.   

 Stanisław Ossowski (1966: 376-377) zauważył, że konwencje, do których 

przywykliśmy od dawna, uznane za normalne w naszym środowisku, przestają na nas 

sprawiać wrażenie konwencji, zatem pewne nawyki patrzenia i interpretacji wyrobione 

w pewnym środowisku sztuki, wpływają na późniejszy sposób postrzegania dzieł sztuki. 

To właśnie środowisko kształci stosunek uczuciowy jednostek do pewnych tematów i do 

pewnych form, niezależnie od tego, jak się ocenia dzieła sztuki o takich tematach 

i formach w innych środowiskach (tamże: 374). Licea i uczelnie ucząc młodzież 

„obiektywnego wartościowania”, w rzeczywistości dostarczały gotowe „kadry 

pojęciowe”, dawały „nazwy i systemy znaków”, bezpośrednio wpływające na sposób 

postrzegania sztuki (tamże: 378). Z czasem te jedyne ‒ obiektywne prawdy stawały się 

zinternalizowanymi „jedynymi prawdami”. Ukształtowana ogólna, fundamentalna 

dyspozycja w przyszłości przejawia się we wszystkich praktykach oraz przenosi się 

z jednych praktyk na inne (Matuchniak-Krasuska 202010: 28). 

Warto zauważyć, że sam proces nauki jest wspomagany innymi działaniami 

wzmacniającymi pożądane efekty praktyk i programów dydaktycznych. Pierwszą grupą 

tego rodzaju działań są konkursy organizowane przez licea i uczelnie, które jak zostało to 

powyżej opisane, są istotnym elementem codzienności szkolnej i akademickiej. Paweł 

Krzyworzeka (2017: 93), analizując rytuały nagradzania, zwraca uwagę, że nagrody 

zewnątrzorganizacyjne (w przypadku pola sztuki można za nie uznać właśnie 

ogólnopolskie konkursy szkolne i studenckie), podobnie jak te wewnątrzorganizacyjne 

(będą to z kolei konkursy i nagrody za najlepszy dyplom, czy najlepsze prace 
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poplenerowe), tworzą hierarchię, socjalizują członków, redukują odczuwaną 

wieloznaczność i niepewność oraz integrują. Według autora, nagradzani w konkursach, 

zyskują potwierdzenie słuszności własnych pomysłów, które bywały realizowane z dużą 

dozą niepewności, natomiast inni uczestnicy pola – ci, którzy przegrali – dostają z kolei 

informacje na temat rozwiązań wartych naśladowania (tamże: 94). Odnosząc myśl autora 

do świata sztuki, można stwierdzić, że nagrody zewnątrzorganizacyjne poprzez rytuały 

nagradzania są narzędziem socjalizowania do uczestnictwa w organizacji (szkoła, 

uczelnia), inicjują internalizację zasad i norm funkcjonujących na poziomie 

międzyorganizacyjnym, co w tym przypadku oznacza reguły lokalnego i po części 

ponadlokalnego pola sztuki. P. Krzyworzeka (tamże) zauważa też, że dodatkowo 

konkursy kreują status członków jury; poprzez zaproszenie pewnych osób do oceniania 

prac, podkreślane i sankcjonowane są ich eksperckość i merytoryczna wyższość. 

Uczniowie i studenci dowiadują się w ten sposób, kto jest „wpływowym nosicielem 

paradygmatu”; kto ma prawomocną władzę nadawania sensów. 

 Do drugiej grupy działań należą wspólne wyjazdy na plenery, praktyki, warsztaty 

i udział w projektach artystycznych. Poprzez doświadczenie wspólnoty, przybierające 

wielokrotnie intensywność communitas, pedagodzy i pozostali uczniowie znacząco 

oddziałują na kształtowanie postaw artystycznych. Owa rodzinność tego rodzaju spotkań 

zaciera granicę między socjalizacją pierwotną i wtórną. P. Bourdieu (2006: 121) 

podkreśla, że poprzez pierwotną pracę pedagogiczną i pierwotną działalność 

pedagogiczną wpajane są nieodwracalne dyspozycje, więc habitus, który jest wówczas 

kształtowany, ma cechy o wiele bardziej nieodwracalne, niż cechy kształtowane  

w kolejnych fazach pracy pedagogicznej. W ten sposób nabyty habitus chociaż podlega 

pod wpływem nowych okoliczności późniejszym restrukturyzacjom, to będąc drugą 

naturą utrzymuje się nawet w warunkach odległych od tych, w których został 

uformowany (Matuchniak-Krasuska 2010: 30). Można to zaobserwować w momencie, 

gdy pojawiają się w nim sprzeczności. Bywa tak u osób, które podczas studiów zetknęły 

się z innym paradygmatem artysty i sztuki, ale po powrocie ze studiów ostatecznie 

wybrały habitus nabyty we wczesnej młodości:  
 Ona robiła takie różne rzeczy, ale jeszcze na studiach. Po studiach zajęła się 

ceramiką. Uspokoiła się, że tak powiem. Ale na studiach widziałem te prace; takie 

sznurki, performanse wręcz, takie działania miała, ale uspokoiła się, teraz jest 

spokojna (39M60); 
 Musiałem się jakoś w tym środowisku zadomowić. Środowisko było raczej 
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tradycyjne niż awangardowe. Trzeba było szukać jakiej formuły, dzięki której 

można się było jakoś w tym środowisku pokazać, bo ja pod koniec studiów 

właściwie przestałem malować. Zawsze byłem leniwy, więc mi się wydawało, że 

się zajmuję rodzajem sztuki konceptualnej; wymyślałem jakieś teksty, 

próbowałem rodzić jakąś dziwną fotografię, albo malowałem obrazy, które trudno 

było nazwać obrazami, które były pochlapane farbą, poustawiane w większe 

zestawy i próbowałem wymyślać do tego jakieś ideologie. Ale od strony typowo 

malarskiej trudno je było oceniać. I z tego rodzaju działaniami swoimi trudno mi 

było znaleźć tutaj odbiorców, trudno się było tutaj wystawiać. Chcąc zaistnieć 

tutaj w rzeszowskim środowisku musiałem się zająć takim klasycznym 

malowaniem, musiałem wrócić do klasycznego płótna, klasycznego warsztatu, 

próbować jakiejś własnej ekspresji,  ale w ramach tradycyjnego warsztatu 

(Audycja nr 28 tom 1). 

 Grzegorz Kowalski (2005: 22) dokonał porównania dwóch modeli, z których 

pierwszy, przebiegający w hieratycznej relacji mistrz-uczeń i pedagog-student, nazwał 

„uczeniem sztuki” (można go powiązać z klasyczno-nowoczesnym paradygmatem 

i wynikającą z jego założeń koncepcją kształcenia), drugi zaś, polegający na spotkaniu 

różnych autonomicznych osobowości – pedagogów i studentów, określił „kształceniem 

artystów” (koncepcja ta koreluje z paradygmatem współczesnym). W pierwszym student 

ma opanować określony zakres wiedzy i umiejętności manualnych, premiowany jest 

profesjonalizm i opanowanie warsztatu (cechy obiektywnie sprawdzalne), uczy się rzeczy 

sprawdzonych, komunikowanie odbywa się poprzez dzieło, które ukonkretnia się jako 

obiekt materialny, język sztuki ograniczony jest do ogólnych zasad kompozycyjnych 

i technologicznych, przez co obowiązujące zasady dają się zwerbalizować i opisać, sam 

język sztuki odnosi się do form znanych z historii sztuki (tamże). W drugim modelu 

student ma ujawnić swoje indywidualne cechy, potrzeby i dążenia; premiowana jest 

innowacja, oryginalność i subiektywizm; komunikowanie odbywa się własną 

fizycznością, „całym sobą”, dzieło zostaje przez to rozproszone; język tworzony jest ad 

hoc i na potrzeby chwili, odnosi się do zastanej sytuacji, przekracza ramy typowe dla 

sztuk plastycznych (tamże). 

 Dokonując próby określenia modelu nauczanego w badanym polu sztuki, 

zdecydowanie należy wskazać model pierwszy. Ta koncepcja jest przekazywana  

w liceach i następnie na Akademiach i innych uczelniach artystycznych. Jest też 

reprodukowana z pokolenia na pokolenie jako zbiór „obiektywnych” prawd o sztuce. 

Postawa trwania przy sprawdzonych, praktykowanych przez wieki metodach wynika  
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z przekonania, że w ten sposób stoi się na straży prawdy o sztuce, broniąc jej przed 

chwilowymi modami i nieuprawnionymi nadużyciami. 

 W wypowiedziach badanych zauważyć można było również instytucjonalne 

myślenie o sztuce. Pomimo uwzględnienia genialnych amatorów w historii sztuki, badani 

mają większe zaufanie do osób konwencjonalnie zdobywających wykształcenie 

artystyczne niż do amatorów. Ci drudzy często są pomawiani o chęć prostego zarabiania 

na sztuce i egzaltowanego obnoszenia się z tytułem artysty. Tymczasem badana 

zbiorowość ceni pokorną pracę nad dążeniem do doskonałości formalnej i warsztatowej,  

a nie szybkie i efektowne sukcesy komercyjne. Stąd właśnie etos ciężkiej pracy, nauki 

przez całe życie i wpajanie młodym, że na tytuł artysty należy zasłużyć. 

 Dyplom ukończenia wyższej uczelni dla badanych jest gwarancją określonego 

poziomu artystycznego. Funkcjonujące w polu hierarchie dyplomów są od blisko trzech 

dekad negocjowane. Nie tylko lokalne galerie sztuki, ale również szkoły, są areną walki 

o monopol autorytetu naukowego i artystycznego. Tworząc lokalny Instytut Sztuk 

Pięknych i domagając się statusu pełnoprawnych artystów dla jego absolwentów, artystki 

i artyści z nim związani, mówiąc językiem Pierre’a Bourdieu (1984: 95), najpierw podjęli 

walkę, by przekonać innych o wartości własnych wytworów i udowodnić swój autorytet 

uprawnionego producenta, a następnie móc narzucać własną definicję nauki. Autorytet 

naukowy, związany z uznaniem w środowisku wartości własnych wytworów (renomą, 

prestiżem, autorytetem, kompetencjami) według P. Bourdieu (tamże: 94), jest 

szczególnym rodzajem kapitału społecznego, który zapewnia panowanie nad 

mechanizmami tworzącymi dziedzinę, może być też akumulowany i przekazywany. Tak 

jak wcześniej wyłącznie Akademie były jego posiadaczkami i dystrybutorkami, tak 

obecnie autorytet uległ znacznemu rozproszeniu. Co ważne, zarówno Akademie, jak  

i Instytuty Sztuki i licea są zgodne, co do samego paradygmatu sztuki i koncepcji 

edukacji z nim powiązanej, różni je natomiast koncepcja konsekracji na artystę  

i przekazywania autorytetu naukowego. 

Na koniec, należy jeszcze zwrócić uwagę na mechanizm utrwalania powyżej 

opisanej koncepcji edukacji artystycznej, poprzez jej reprodukcję z pokolenia na 

pokolenie. Głęboka internalizacja wzorców i wartości podczas nauki w liceach,  

a następnie na studiach, powoduje chęć przekazania ich własnym uczniom i studentom: 
Myślę, że nasze kształcenie artystów, jeśli chodzi o te uczelnie artystyczne. jest 

czymś takim fajnym, bo te tradycje mamy bardzo głębokie. Myślę, że ta tradycja, 

ja też kończyłem Jarosław, wielu uczniów, którzy kończyli uczelnie, jest w tej 
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chwili profesorami, wykłada na wyższych uczelniach i każdy z nas, który kończył 

gdzieś te klasy licealne, liceum plastycznego, został w nim taki patos, takiego 

artysty, takiego dążenia do doskonałości, sztuka dla sztuki i to też jest gdzieś 

w nas. Niekoniecznie liczy się ta kariera (31M59); 
„Uczenia podjąłem się stosunkowo późno, już po czterdziestce, jako dojrzały 

artysta. By podołać nowym zadaniom, sięgnąłem do wzorca, jakim był mój 

artystyczny mistrz prof. Stanisław Rodziński. Pamiętam jego wykład 

inauguracyjny z 1981 roku, w którym mówił o dydaktyce akademickiej jako 

relacji dialogicznej i o istocie pracowni mistrzowskiej, jako miejscu spotkania” 

(Boruta 2011: 45). 

 

3.2. Tworzenie dzieła sztuki 
 

 Tworzenie dzieł sztuki jest podstawowym i zarazem dystynktywnym dla zawodu 

artysty działaniem. Z nim powiązane są pozostałe charakterystyczne czynności, takie jak 

organizacja wystaw, plenerów, udział w konkursach czy nauczanie zasad tworzenia na 

różnych etapach edukacji artystycznej. 

 W niniejszej pracy przyjmuję perspektywę badanych i za twórczość uznaję to, co 

jest za nią uznawane w badanej zbiorowości. Tworzenie rozumieć będę zatem jako 

działanie, którego wynikiem jest wytworzenie obiektu artystycznego (obrazu, rzeźby, 

grafiki etc.), bez wnikania w szeroko dyskutowany przez socjologów sztuki i estetyków 

problem, czym jest w swej istocie sama twórczość i gdzie przebiega granica między tym, 

co twórcze a odtwórcze oraz jakie kryteria powinno spełniać dzieło, by czynności z jego 

powstaniem związane, nazwać twórczością. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła mi 

wyróżnić dwie dominujące, chociaż nie pozbawione licznych niuansów, postawy 

względem procesu twórczego.  

 Pierwszą z nich charakteryzuje postrzeganie go w kategoriach metafizycznych, co 

przejawia się akcentowaniem na każdym z jego etapów tego, co nieuchwytne 

i niewymierne. Wszelkie działania mają wówczas bardzo duchowy wymiar dla 

tworzącego i można je opisać odnosząc się do takich pojęć, jak liminalność 

 i spontaniczne (egzystencjalne) communitas.  

Proces twórczy jest czymś na kształt pielgrzymki wewnętrznej odbywanej poza 

granice codzienności, „wewnętrznej zbawczej wędrówki” (Turner, Turner 2009: 6). Pierre 

Bourdieu 2001: 218-219) tego rodzaju twórczość klasyfikuje jako „sztukę czystą”, czyli 
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bezinteresowną w swoich intencjach i skupioną na wartościach symbolicznych, 

specyficznych dla pola, a nie potencjalnych korzyściach ekonomicznych. 

 W drugim przypadku, badani traktują twórczość pragmatycznie jako czynność 

czysto zawodową, służącą tworzeniu dzieł satysfakcjonujących autorów. W tym 

przypadku to końcowy efekt, a nie prowadzący do niego proces jest istotny. Taką relację 

do twórczości Pierre Bourdieu (2009: 220) definiuje jako „produkcję artystyczną”  

o krótkim cyklu produkcyjnym, bliższą bieguna „komercyjnego”. W tym przypadku jej 

autorki i autorzy, nie deklarują całkowicie interesownych dążeń, ale wychodzą naprzeciw 

wcześniej istniejącym oczekiwaniom odbiorców, instytucji czy klientów, operując 

akceptowanymi, niekiedy wcześniej ustalonymi formami.  

3.2.1. Akt twórczy metafizyczny 

 Tworzenie sztuki tradycyjnie umiejscawia się w pracowni – przestrzeni specjalnie 

do tego przeznaczonej i przygotowanej. Pracowni, jako miejscu szczególnemu w historii 

sztuki, poświęcane są całe monografie (Bagińska 2015), w których opisywana jest ona 

jako skoncentrowana wokół jednostki przestrzeń swobodnego tworzenia, miejsce 

uczestniczące w procesach kształtowania się nowoczesnego rynku sztuki  

i wystawiennictwa, przestrzeń praktyk artystycznych, ale i towarzyskich (spotkania 

lokalnych środowisk), miejsce rzeczywiste i wyobrażone, do którego dostęp mają 

elementy porządku ponadnaturalnego. 

 Posiadanie odrębnej pracowni jest czymś bardzo pożądanym szczególnie wśród 

malarzy i rzeźbiarzy. Ci, którzy nią nie dysponują, starają się wydzielić z przestrzeni 

domowej miejsce, które zapewni im dogodne warunki do pracy, przede wszystkim 

możliwość izolacji od świata i ciszę sprzyjającą skupieniu: 
 Musi być takie miejsce wydzielone. I jak jest taka bańka wokół mnie, to mogą 

chodzić, mogą rozmawiać, wtedy to miejsce staje się takim moim, gdzie mogę się 

wyłączyć (31M59); 
 Miałam kiedyś pracownię przez parę lat z prawdziwego zdarzenia, a teraz tak 

kątem, ale mam takie miejsce, gdzie jestem sama (06K42). 

 We wszystkich wypowiedziach jako warunki konieczne dla owocnej twórczości 

badani podawali odosobnienie, samotność i skupienie.  

 Proces twórczy rozpoczyna moment oddzielenia; przekroczenia progu pracowni 

i zamknięcia za sobą drzwi. Tak jak opisuje to Arnold van Gennep (2006: 45) drzwi są 

granicą między światem zewnętrznym a - w tym przypadku - światem wewnętrznej 
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introspekcji artysty oraz  między rzeczywistością profanum a sacrum, jakim jest owa 

prywatna świątynia sztuki. W tym sensie „przejście przez próg” oznacza dla artystek 

i artystów włączenie do nowego świata; wyjście z codzienności, racjonalności, 

samokontroli i wkroczenie do rzeczywistości o wymiarze duchowym. Jest to związane 

z porzuceniem pełnionych na co dzień funkcji oraz „przeprogramowaniem” sposobu 

myślenia i odczuwania: 
 Przychodziłam po tych kilku dniach pracy i na wieszaku wieszałam takie jak 

płaszcz moje te tutaj, że tak powiem funkcje i zaczynałam malować… Jednak 

trzy dni pomaluje, potem przychodzę do pracy, ktoś mnie pyta, czy ja mam jakiś 

tam regulamin. Ja nie mogę się włączyć (śmiech), bo to są zupełnie dwa inne 

programy (22K54);  
 Unikam tej pracowni, bo jak tam wchodzę, to ona mnie wchłania i ciężko mi 

z niej wyjść. Zaczyna się taka kotłowanina myśli i uczuć. Cały ten świat zaczyna 

mi kotłować w głowie. Na dole mam mieszkanie, na górze pracownię, a na dole 

krzyczą „jeść” (śmiech). To jest bolesne uczucie, kiedy muszę porzucić tę 

pracownię i wrócić do rzeczywistości. Już się nauczyłem, że wchodzę tam tylko 

wtedy, kiedy wiem, że będę mógł zostać na dłużej (26M56); 

 W pracowni, jak w świątyniach, unosi się w powietrzu specyficzny zapach:  

mieszanina woni olejów i używanych żywic: 
 Uwielbiam, to tak zachęca, zapach werniksu, terpentyny i oleju. W każdym 

razie to jest już moje życie. Tyle już lat maluję, właściwie jak jestem gdzieś 

dłużej poza pracownią, to tęsknię za zapachem, klimatem, za tym bałaganem. 

Całe szczęście, że nikt mi tam nie sprząta (Audycja nr 5 tom 1). 

 Podstawowym warunkiem, by rozpocząć pracę, jest samotność i oddzielenie od 

rzeczywistości. Stan ten sprzyja wytworzeniu odpowiedniej aury w przestrzeni pracowni, 

nasyceniu jej pożądaną w pracy energią i zatraceniu się w działaniach: 
 Pracownia to miejsce. Ono powinno być komfortowe, ciepłe, ono nie jest bez 

znaczenia, ale zawsze to żywa istota daje te emocje, tę energię, tę siłę… Dużo 

światła, ładna przestrzeń, a poza tym te rzeczy nienamacalne, których nie 

możemy zbadać. One są bardzo istotne w naszym życiu i ta energia osób w czasie 

ich pracy czy poszukiwań tutaj zostaje. Ona tu zostaje i inni ludzie to odczuwają, 

to jest poza rozumem. Są takie rzeczy, które trudno wymierzyć, natomiast one 

istnieją i my, jako istoty ludzkie, się nimi karmimy (34K56);  
 Zakaz wstępu komukolwiek do pracowni. Nie ma wołania na kawę, nie ma 

telefonu. Po prostu jest to miejsce wtedy wyizolowane tylko dla osoby, która tam 

pracuje (Audycja nr 12 tom 1); 
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 Jeżeli mam przygotowany materiał, to wtapiam się w proces twórczy, akt 

twórczy, zapominam o świecie, wyłączam się (Audycja nr 44 tom 1). 

 Stan umysłu podczas procesu tworzenia wyraźnie różni się od tego na co dzień, 

ponieważ świadomość odrywa się od codzienności, a tworzący wchodzą w rodzaj transu:  
 Artysta pracuje w samotności, ja bardzo często o tym  mówię, żeby się skupić 

na tym, co się robi, a to skupienie jest niezbędne […] Trzeba wejść w taki stan, 

być tylko ze sobą, żeby uwolnić w sobie taką spontaniczną, twórczą działalność 

(29K56); 
 Kiedy maluję, nad niczym się nie zastanawiam, tylko po prostu maluję. Ten stan 

umysłu jest dobrze opisany w języku Zen, jest to „tu i teraz”. Po prostu malujesz. 

Staram się o niczym nie myśleć, to działa najlepiej, kiedy się tworzy (07M40); 
 Przy ścianie czuję taką wolność, odcięcie się troszkę od rzeczywistości, że tylko 

jest ta chwila. Jest super, że można działać, można malować, można odpłynąć. Na 

pewno jest takim uspokojeniem ten proces twórczy, jest takim też naładowaniem 

energii, że faktycznie coś namalowałem, pracowałem, zrealizowałem, jestem 

zadowolony bardziej albo mniej, także jest też spełnieniem się ten moment 

(09M33). 

 Co więcej, wówczas zmienia się percepcja rzeczywistości; powierzchowne 

postrzeganie zastąpione zostaje głębokim wglądem w inny wymiar codziennych zjawisk: 
 Myślę, że to jest jakaś, jakiś rodzaj też innej konfrontacji z rzeczywistością niż 

wydaje się, że na ogół być powinno. To właśnie coś w tym odwrotnym widzeniu, 

tym takim rewersie rzeczywistości jest, że artyści może posługują się z racji może 

tego, oni muszą „zachciewać” jakoś podstawami, żeby tworzyć, to trzeba 

zobaczyć tę drugą stronę i trzeba ją jakoś preparować, trzeba też dużo wyobraźni 

używać. A to jest coś, jeżeli ona jest rozwijana cały czas, to wydaje mi się, że 

pozwala też jakby może nie poszerzać, ale zmieniać też pewne linie 

komunikacyjne ze światem. Że nadają na pewnych falach, które sobie 

wypracowali. Może to sprawia, że potrafią się też jakby tak desantować w inny 

świat na chwilę, jak jest im źle, czy znajdować tam właśnie wytchnienie (18K50);  
Artyści poruszają się w innej rzeczywistości, niż ludzie, którzy nimi nie są. Jest 

to świat innych emocji, innych wrażeń (26M56).  

 Zanurzenie w procesie malarskim ma też moc uwalniania od problemów poprzez 

czasową zmianę perspektywy patrzenia na życie. Po udanej pracy, powrót do 

codzienności wiąże się z uczuciem uwolnienia od problemów: 
 Z jakimś problemem na głowie ciężko się maluje, ale z drugiej strony, jeśli są 

problemy, to one się niwelują w trakcie malowania, także jest to takie trochę 
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oczyszczenie i sprawy, które wydawały się problemami, po malowaniu, po tym 

procesie, mogą się już wydawać błahostkami (09M33). 

 Ta mistyczna podróż do wewnątrz, jaką odbywa człowiek tworząc, ma moc 

uzdrawiającą: 
 Dla mnie to w pewnych doświadczeniach sztuka jest taką autoterapią, od 

jakiegoś tam niedawnego czasu, jakąś tam medytacją (08M42). 

 Tłumacząc swój specyficzny stan ducha artystki i artyści najczęściej mówią 

o konieczności poddania się intuicji, odrzucenia racjonalnego podejścia i działaniu pod 

dyktando pojawiających się impulsów, podobnie, jak patrzył na to Kandinsky (1996: 

123), gdy pisał, że „malarz nigdy nie martwi się o cel albo, żeby lepiej się wyrazić, nie 

zna go, malując obraz. Cała jego uwaga skupiona jest na formie. Cel pozostaje  

w podświadomości i prowadzi rękę”: 
   Tak naprawdę nie do końca jestem z pracą rozumem, ale intuicją tak. To czasem 

pomaga, bo ten kalkulacyjny rozum przeszkadza w malowaniu. Tu człowiek musi 

być odprężony i na tym polu serca i intuicji. Wtedy jest dla mnie najfajniej 

i najprawdziwiej. Zdarza się, że przy okazji uda mi się obraz (śmiech), bo on nie 

zawsze jest taki, jak ja bym chciała (34K56); 
 Jedyną właśnie regułą jest to, żeby nie myśleć, że ja muszę coś stworzyć, tylko 

to samo przychodzi, bo jeśli zaczynam myśleć, że ja muszę coś stworzyć  

i tworzę, no to już zabijam cały ten proces tworzenia, bo nie jest to rysunek sam 

w sobie, czy malarstwo samo w sobie (20K24); 
 Intuicja jest dla mnie wyższym, bardziej wyrafinowanym instrumentem 

poznawczym od rozumu (Audycja nr 44 tom 1). 

 Sam moment rozpoczęcia pracy ‒ nadejście pierwszego impulsu – bywa 

w odczuciach chwilą o walorach mistycznych: 
 Ta relacja nie jest taka zwyczajna. Można powiedzieć, że to jest relacja 

pomiędzy Bogiem a Adamem, jak na fresku w Sykstynie. To jest ten moment, to 

są te dwa palce naprzeciw siebie i to jest ta najbardziej tajemnicza chwila  

w całym procesie twórczym. Czasem ona jest oczywiście króciutka, a czasem jest 

bardzo długa. Wszystko, cały świat ma w tym znaczenie i bierze w tym udział 

(11M60). 

 Według W. Kandinsky’ego (1996:123): „Prawdziwe dzieło sztuki powstaje 

„z artysty” w sposób tajemniczy, zagadkowy, wprost mistyczny. Oddzielone od niego 

rozpoczyna własny żywot, staje się osobą, odrębnym podmiotem poruszanym duchem, 

jednym słowem bytem istniejącym realnie i materialnie… Żyje, działa i współtworzy 
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atmosferę duchową, o której tu mówimy”. Co więcej, „malując obraz, malarz „słyszy” 

nieustannie „głos”, który mówi mu po prostu: „dobrze” albo „źle” (Kandinsky 1977: 513-

514). Opinię tę podzielał Pablo Picasso (1977: 537): „Obraz żyje własnym życiem i, jak 

żywa istota, podlega zmianom, które narzuca nam życie codzienne”. Podobnie w swoich 

wypowiedziach, artystki i artyści animizują własne prace i przedstawiają je jako 

niezależne, obdarzone osobowością byty, a nawet jako posiadające zdolność wpływania 

na proces twórczy: 
 Także monolog polega na tym, że ja ustawiam pewne plamy, zakładam 

kompozycję, kombinuję z formami i próbuję oczywiście być wierna tej wizji, ale 

w którymś momencie okazuje się, że obraz rządzi się swoimi prawami i mówi: 

„nie, tędy nie pójdziemy, pójdziemy tą drogą”. Dla mnie malowanie to jest cały 

czas decyzja pozostawiania przypadków. Są przypadki, gdzie kolorystycznie 

pewne elementy brzmią po prostu idealnie. I w którymś momencie takich 

żmudnych poszukiwań obraz po prostu mówi mi: „Słuchaj, jesteśmy na właściwej 

drodze. Taka  i taka jest treść, którą chcę Ci powiedzieć. Sięgnij po nią”. Ja wtedy 

faktycznie po nią sięgam. I wtedy odnajduję tytuł i tak powstaje obraz. Ale na 

początku, kiedy staję przed obrazem, to tak jakbym pukała do zamkniętych drzwi. 

I pukam do tych drzwi i pytam, czy mogę wejść. I bardzo długo trwa, gdy słyszę 

zza tych drzwi głos: Proszę wejdź. I jak słyszę to „proszę wejść”, to ja wtedy 

wiem czego ja chcę. To nie ja jestem panią obrazu, to obraz jest królem. Król mi 

dyktuje warunki. A ja jestem sługą, który musi spełnić te warunki, aby rozmawiać 

z królem. Żeby mieć ten zaszczyt rozmowy z królem. Tak to wygląda (Audycja nr 

2 tom 2).  

 W badanej zbiorowości cenione jest nie tyle gotowe dzieło, ale samo trwanie 

w procesie twórczym. Z wypowiedzi artystek i artystów wynika, że istotą i tym, co 

najcenniejsze w twórczości, jest właśnie „pełne zanurzenie w procesie”; czas spędzony 

w pracowni, wewnętrzne przeżycia, pogłębienie duchowości, wysiłek zmagania się 

z medium artystycznym i oczekiwania na niespodziewane rozstrzygnięcia: 
 Dla mnie istotny jest sam proces twórczy, a nie wieńczenie tego wystawą. Tym 

bardziej, że te prace nie lądują w koszu. Prędzej czy później będzie okazja, żeby 

je pokazać (04M44); 
 Dla mnie szalenie ważny jest proces. Ja właściwie uważam się za malarza 

procesu, mnie nie interesuje właściwie jedno dzieło, czy jeden obraz, jeden utwór. 

Je po prostu czuję transformację obrazu (Audycja nr 44 tom 1); 
 Od paru lat nie interesuje mnie tworzenie gotowych zrodzonych we mnie wizji, 

tylko sam proces twórczy i czekanie na jakieś objawienie. Bardzo mnie 
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denerwuje jakiś gest, który robię z jakimś namysłem, kalkulacją jakąś taką 

wstępną. Wolę czekać na jakieś niespodziewane rozstrzygnięcie, to kreskowanie 

daje mi czas na podjęcie decyzji (Audycja nr 28 tom1); 
 U mnie się liczy ten dzień, w którym maluję i właściwie ten akt twórczy jest 

absolutnie najważniejszy dla mnie. Nie to, co zostanie z tego obrazu, a później się 

będziemy dzielić z widzem… Akt twórczy jest najważniejszy (Audycja nr 5 tom 

1). 

 Proces twórczy badani postrzegają w kategoriach walki, jako zmaganie 

przebiegające w różnych obszarach; opór stawia sama materia dzieła, własne możliwości 

lub otoczenie: 
 Muszę być przede wszystkim sam. Nie lubię, gdy coś się wokół mnie toczy, gdy 

coś mi przeszkadza. Totalna izolacja… Tutaj jest zmaganie się. Zmaganie się 

z formą, kolorem, tutaj jest parę istotnych rzeczy. Zmagam się też ze swoim 

starczym ciałem. Ja już teraz nie poruszam się jak dawniej, żwawo (14M62);  
 To jest bardzo ciężkie. To jest coś, co ja wyrzucam z siebie. Troszkę intuicyjnie 

są to takie zmagania z formą, materią, eksperymentami z kolorem – jest to mocno 

wewnętrzne (01K35); 
 Często lubię też ciszę i skupienie, i po prostu lubię bić się tylko sam ze sobą 

(11M60); 

 Bywają czasem dni, że jestem pusty, wyprany i wtedy nie da się tworzyć. 

Sztuka to jest wieka męka. To jest męka z samym sobą (Audycja nr 18 tom 1); 

 Wysiłkowi towarzyszy unikanie łatwych rozwiązań. Wzorem dla wielu w tym 

przypadku są romantyczne biografie samotnych „geniuszy” sztuki: 
 Michał Anioł powiedział, że to co powstaje w największym trudzie, w mozole  

z oporem, w wielkiej pracy nakładzie, co wymaga koncentracji, żeby wrażenie 

robiło, a oni tak sobie bez wysiłku (54M60).  

 Według opinii artystek i artystów istotą dobrej sztuki jest nieustanne poszukiwanie 

i przekraczanie tego, co już zostało osiągnięte. Stan ten oddają słowa W. Kandinsky’ego 

(1996: 28): „Kiedy z wysiłkiem osiągamy jakiś etap, usunąwszy z drogi leżące na 

przeszkodzie skały, widzimy, że jakaś niewidzialna a zła ręka ustawia na drodze nowe 

głazy. Niekiedy zasypują one szlak całkowicie, aż się zupełnie zatraca”: 
 W pewnym momencie zrezygnowałem z tego i wróciłem do innych rzeczy, 

które są mniej spektakularne, ale sprawiają mi więcej przyjemności. Dają mi 

więcej poczucia rozwiązywania jakiegoś problemu, które są przede mną. Ja 

uwielbiam rozwiązywać problemy, które są przede mną. Sam sobie je stwarzam,  

a później sam muszę je rozwiać, nie jest to czasami proste, a z reguły nie jest to 
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proste, ale daje to niebywałą satysfakcję, jeżeli pokonamy tę przeszkodę, która 

jest przed nami (23M69); 
 Artyści mają taką swoją ekspresję, taką potrzebę porównywania, poszukiwania, 

bo to jest chyba w sztuce najważniejsze, żeby poszukiwać, żeby być cały czas  

w takiej jak gdyby gotowości na dostrzeżenie pewnych rzeczy i przekazanie tego 

w różnych formach (29K56); 
 Jeżeli panu pana twórczość po dziesięciu latach w dalszym ciągu się podoba, to 

coś nie jest tak. Albo jest pan geniuszem, albo zatrzymał się pan w rozwoju 

(Audycja nr  30 tom 2). 

 Podejście do tego problemu pokazuje, ze wśród artystek i artystów nadal aktualny 

jest pogląd Pabla Picassa (1977: 537), że „kiedy zaczyna się malować, pojawiają się 

ładne rzeczy. Trzeba się przed nimi bronić, obraz niszczyć, przerabiać wielokrotnie” lub 

też Jacksona Pollocka: „Gdy już jestem w obrazie, nie zdaję sobie sprawy z tego, co 

robię… nie boję się bynajmniej dokonywać zmian, niszczyć tego, co już zostało 

przedstawione itd. […], bo obraz ma swoje własne życie. Usiłuję umożliwić mu 

objawienie się” (Kotula, Krakowski  1973: 200): 
 Najgorsza jest ta powtarzalność, jak już się umie i wie się jak namalować 

sprytnie obraz, który będzie dobrze wyglądał. Wtedy trzeba to porzucić, bo 

wchodzi się w jakiś schemat. Mam coś takiego, że jak łapię się na tym, że obraz 

jest zbyt ładny, że ładnie wygląda, to niszczę, psuję (Audycja nr 13 tom 3);  
 Ja nie jestem malarzem jednego obrazu. Najgorsze jak malarz maluje i w każdy 

obraz jest to samo, to samo, zanudza. Cały czas szukam, szukam, zmieniam, jak 

zaczynam już produkować to wyrzucam to, zmieniam (Audycja nr 15 tom 1); 
 Bo jeżeli już się jest na pewnym etapie, to można albo nie dopowiedzieć albo  

w ogóle tak długo malować, aż się wszystko zniszczy, czyli się już wszystko 

zamaluje i zaprzeczy. Kiedyś pewien profesor na pierwszym roku mówił, że dla 

malarza ważne jest, żeby umieć rezygnować z tego, co mu się podoba (24K61). 

 Poszukiwania wymagają czasu, a ten, spędzony w procesie, ma dla artystek  

i artystów szczególną wartość. Jego upływ jest doświadczany w inny sposób, niż na co 

dzień; wyraźnie jest  wówczas odczuwana liminalność sytuacji – jest to „chwila w czasie 

i poza czasem”: 
 Ostatnio jestem  przy takim cyklu „Mantry domowe”, modlitwy domowe. Po 

prostu wyłączam się z świata rzeczywistego, jest to fantastyczny relaks, czasem 

jest to ciężka praca, ale generalnie nie wiem, kiedy mija czas. To jest działanie 

poza czasem, to takie kojące duszę (Audycja nr 31 tom 3); 
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„Sam proces to trans, którego efektem są obrazy”6. 

 Tworzenie w badanej zbiorowości wiąże się bardziej ze zwrotem ku wnętrzu, 

rozumianemu jako sfera duchowa i emocjonalna, niż obserwacją i analizą rzeczywistości 

zewnętrznej. Sztuka staje się ucieczką od świata zewnętrznego i okazją do samotnej, 

głębokiej introspekcji: 
 Sztuka jest dla mnie poniekąd ucieczką od tego, co jest na zewnątrz, przybliża 

mnie do tego, co jest wewnątrz mnie. To jest kwintesencja całości. Bardziej 

interesuje mnie wnętrze niż zewnętrze (14M62); 
 Sztuka jest dla mnie ucieczką od tego, co zapełnia moją głowę, od życiowych 

problemów i zmartwień. Zawsze kiedy tworzę, zapominam o tym, co mnie 

przytłacza. Sztuka jest dla mnie radością, bo zawsze kiedy tworzę, to zamykam 

się we własnym świecie rozmyślań i poszukiwań twórczych (15M35); 
 Wiesz, to jest też tak, że każdy gdzieś ma ten swój taki, tą swoją kulę. I ta kula 

jest wypełniona. Ona jest szczelna i jakbyśmy zaczęli je ze sobą mieszać, łączyć, 

to chyba za duży wgląd byłby w te nasze osobne jakieś światy (18K50); 

 Artystki i artyści, zanurzeni w procesie twórczym, najczęściej czerpią z siebie, 

wyrażając własne stany emocjonalne: 
 To jest coś, co ja wyrzucam z siebie. Troszkę intuicyjnie są to takie zmagania  

z formą, materią, eksperymentami z kolorem – jest to mocno wewnętrzne. Ja na 

przykład widząc swoje obrazki - łączy się to z różnymi emocjami, czasami jest to 

dla mnie ekshibicjonizm wręcz (0 1K35);  
 To jest po prostu wyrzucenie z siebie pewnych takich rzeczy, które są moje 

jedyne. A jednocześnie ten komunikat jest na tyle czytelny, że potrafimy się  

w tym odnaleźć, usiąść i być jakby z nim, podzielić z nim ten los. I to chyba o to 

chodzi w tych komunikatach moich (18K50); 
 „Cykle obrazów: O człowieku, Nieodwracalność, W poszukiwaniu człowieka, 

Zagubiony, Przestrzenie samotności, Ślady życia – powstały we mnie w wyniku 

wielu zjawisk i przemyśleń” (Gil 2014: 3).  

 Sztuka, wówczas może być interpretowana jako łącznik-most, pomiędzy 

wewnętrznym światem artysty oraz tym co zewnętrzne, taka też jej interpretacja często 

pojawia się w tekstach artystek i artystów: 
„Język sztuki, siła rzeczy, jest głosem wewnętrznym, skierowanym do siebie, 

wyrażającym siebie, czerpiącym z własnej wrażliwości. Posiada wymiar 

indywidualny, lecz – z drugiej strony – jest równocześnie skierowany do kogoś, 

                                                            
6 Anonimowa wypowiedź w folderze z wystawy Trans_Formacje RSA RZ, w 2018 r. w BWA Galerii 
Sanockiej. 
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szukający konfrontacji, zauważenia, rozmowy, spotkania. Gdzieś jednak jest to 

płynne przejście, ów most, który łączy „ja” wewnętrzne z „ja” zewnętrznym” 

(Makiel-Hędrzak 2016: 73); 
„Wydaje mi się, że obraz jest przede wszystkim rzeczywistością, 

rzeczywistością zmysłową, estetyczną, która może pochodzić z jakiegoś 

miejsca… jakiegoś pęknięcia pomiędzy światem, który wydaje się nam znajomy, 

który próbujemy oswajać słowami, gestami, przedmiotami, a światem 

nienazwanym, ale przeczutym jako silna duchowa obecność” (Wójtowicz 2019: 

45). 

 Bywa też, że artystki i artyści czują się kimś w rodzaju medium, które otwiera się 

na przekaz z szerszego universum i jedynie pośredniczy w zapisie odebranych impulsów:  
 W samym procesie podczas tego działania mam wrażenie, że ja jestem tylko 

jakimś przewodnikiem. Ten przekaz idzie z zewnątrz i później to, co się dzieje, 

krystalizuje i się ujawnia na tym blejtramie, czy na kartce papieru (03K44); 
To nigdy nie jest z łatwością. Bywają takie momenty, ja to nazywam, że mam 

wtedy boskie tchnienie, kiedy przychodzi taki rodzaj koncentracji (27M57);  
„W tym ujęciu twórca jest jedynie przekaźnikiem, czułym odbiorcą sygnałów  

i nakazów płynących nie wiadomo skąd, sygnatariuszem, ale i dobrowolną ofiarą 

jakiegoś tajemniczego ciśnienia formy, domagającego się ujścia w momencie 

dotykania narzędzi, zostawiania śladów na płaszczyźnie. Ślady te wołając 

uporczywie o kontynuację, w całym tym magicznym, procesualnym mechanizmie 

budowania formy ostatecznie stają się emanacją przeżycia” (Wójtowicz 2013: 

58). 

 Samotność ta jest totalna, przez co według deklaracji artystek i artystów, wyklucza 

nawet wyobrażoną obecność odbiorcy podczas procesu twórczego: 
 Prawdę mówiąc, to nigdy nie pojawia się ten odbiorca. Dlatego, że nie mam 

poczucia, by go odgadnąć, wcielić się w tego odbiorcę, za bardzo jestem  

w środku, bym mogła wyjść na zewnątrz i przyjrzeć się innymi oczyma (13K59);  
 Nie ma go. Może to jest samolubne, a może to jest pewna cecha sztuki jako 

takiej, tak mi się wydaje, że sztuka jest troszkę jakby adresowana do Pana Boga. 

Mam na myśli, że nie jest adresowana do żadnego człowieka, do kobiety czy do 

mężczyzny, do młodego czy starego. Jest jakąś tam emanacją umiejętności, 

przeżyć, wrażeń, pragnień, chęci artysty (11M60). 

 Pojawienie się choćby myśli o odbiorcy i jego potencjalnych oczekiwaniach  

niesie ryzyko zboczenia z wytyczanej odbieranymi impulsami drogi oraz porzuceniem 

spontanicznej szczerości, która jest bardzo ceniona: 
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 Wydaje mi się, że jeżeli zacznę w nadmierny sposób zwracać uwagę na 

odbiorcę, to być może zacznie się jakieś kokietowanie i podświadomie zacznę iść 

w innym kierunku. Staram się tworzyć nie myśląc o odbiorcy (04M44); 
 Ważna jest szczerość wypowiedzi i to, żeby nie chcieć odbiorcy kokietować. 

Najgorszym rodzajem oceny byłoby to, że kokietuję, a ja staram się rysunkami 

dawać świadectwo jakiegoś etapu mojej świadomości, mojego życia, moich 

doświadczeń (Audycja nr 30 tom 1).  

 Analogicznie do tego, co wewnętrzne i zewnętrzne, w wypowiedziach pojawia się 

równie częste kontrastowanie tego, co podświadome i świadome, przy czym 

zdecydowanie pozytywniej waloryzowane są te procesy, które wymykają się kontroli 

świadomości: 
Nie wszystko da się pokazać z pełną świadomością. Artysta musi działać 

podświadomie. Ten talent, to co mam w środku, ta podświadomość, czasem nie 

jestem w stanie określić świadomie, co tworzę. To podświadomość mną kieruje 

mechanicznie (31M59);  
Dzięki tym zestawieniom [kontrastom cech obiektów], jak sądzę, udaje mi się 

skierować ciąg skojarzeń w kierunku tych zjawisk, które zwykle powstają  

w strefie przeczuć, wrażeń czy instynktów. Maluję o tym obrazy, ponieważ 

interesuje mnie ta czasem ledwie wyczuwalna granica, dzieląca stan, w którym 

jesteśmy „normalnymi ludźmi” od strefy półcieni, w której czają się nie do końca 

znane nam i uświadamiane emocje i odczucia” (Belling 2017: 62).  

 Czymś, co wymyka się kontroli świadomości jest szeroko rozumiana „tajemnica”. 

Artystki i artyści opisują proces twórczy, jako obcowanie z tajemnicą; starają się zawrzeć 

ją w tworzonych dziełach oraz poszukują jej, z pozycji widza-odbiorcy, w pracach 

koleżanek i kolegów: 
„Elementy niepokoju i tajemnicy, z którymi mamy do czynienia w grafikach, 

ujawniają konteksty zmagań obecnych w świecie zarówno materialnym, jak  

i duchowym […] Podróż po świecie grafik Barbary Komanieckiej jest spotkaniem 

tajemnicy, także tajemnicy czasu, przemierzaniem jego pasaży, nieustannym 

powrotem i zarazem myślą o niemożliwości powrotu” (Makiel-Hędrzak 2018: 4); 
„Warsztat dopełnia i potęguje przekaz, który jest bardzo osobisty – intymny, ale 

patrząc okiem malarza, ważna jest zawarta w tych formach tajemnica, którą 

kieruje szczerość i autentyczność” (Woroniec 2013: 27); 
„Wielokrotnie już wspominałem o tajemnicy, która staje się pretekstem do 

poszukiwań” (Belling 2017: 62). 

 To, na co wielu rozmówców zwraca uwagę, to konieczność przyjęcia pokornej 
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postawy, ponieważ tylko taka gwarantuje rozwój artystyczny i stworzenie wartościowych 

dzieł. Rozpoczęcie pracy nad nowym dziełem lub cyklem prac, wizja przyszłej wystawy  

i „konfrontacji” z opiniami środowiska sprawiają, że każdorazowo proces tworzenia staje 

się  krytycznym, uczącym pokory momentem życia. Liminalności tego rodzaju sytuacji 

doświadczają zarówno pretendenci do wyższego statusu (studenci, absolwenci), jak  

i osoby zajmujące najwyższe pozycje w hierarchii (profesorowie, artyści uznani). 

Niepewność wobec dzieła, oczekiwanie na właściwe rozstrzygnięcie, zmagania  

z niepowodzeniami – to wszystko jest wspólnym doświadczeniem zacierającym różnice 

między adeptami i mistrzami: 
 To jest ciężka praca i zmaganie się przede wszystkim z samym sobą, 

pokonywanie siebie. Dzięki temu można wzrastać, bo najbardziej interesujące  

w tym wszystkim jest to dojrzewanie człowieka, a takim namacalnym dowodem 

jest jego praca, u artysty czy u malarza to od razu widać. Uważam, że to jest  

w tym sensie łaska, zresztą w Piśmie Świętym jest powiedziane, że na początku 

było światło. Słowo, światło i wierzę w to, że poprzez obserwację świata można 

doznać pewnego rodzaju oświecenia. Polega to na tym, że jeżeli malarz maluje, to 

musi zapomnieć o sobie, musi zapomnieć w tym momencie o tym, że on chce 

dobrze namalować, o swojej pysze, egoizmie, o tym, żeby zabłysnąć, żeby się 

popisać, bo wtedy wszystko się knoci i jest fałszywe. Trzeba po prostu w pokorze 

(śmiech) patrzeć i zmagać się z tym, co nam przynosi ta praca (24K61). 

Malując, rzeźbiąc czy rysując, artystki i artyści odczuwają, że poprzez swoje 

działania obcują z tajemnicą, zbliżają się do sfery duchowej, do której poprzez 

pragmatyczne działania nie mają przystępu. Nastrój, którego doświadczają poszukując 

właściwej formy dla oddania wewnętrznych treści, scalający sferę ich emocji  

z przeżyciami estetycznymi, został również opisany przez W. Kandinsky’ego (1996: 35): 

„W momencie, gdy owo „jak” obejmuje emocje artysty i jest również w stanie wyrażać 

najsubtelniejsze przeżycia, jego sztuka staje u początku drogi, na której niechybnie 

odnajdzie z czasem zagubione „co” ‒ to „co”, które będzie duchowym pokarmem 

świtającego wewnętrznego przebudzenia. Owo „co” nie będzie już materialne  

i przedmiotowe […] lecz stanie się treścią artystyczną, duszą sztuki”: 
 Doszłam do pewnego takiego momentu, kiedy jest jakaś synchronia pomiędzy 

tym co myślę, tym co chcę zrobić, a tym co jakby jest dla mnie takim właśnie 

progiem trudnym do zdobycia. Mam parę rysunków, które bardzo cenię. I których 

bym nie oddała nigdy. Ale pozostałe inne prowadzą do nich. Więc to jest taka 

bardzo skomplikowana drabina, która jest - no właściwie - takim trochę 
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nieustannym, szukaniem tego punktu, tego takiego najważniejszego, dotknięcia 

tego, co jest dla mnie może jakimś rodzajem, może to źle zabrzmi, takiego 

objawienia, że jest w takim momencie coś ważnego dla mnie. Ale nie, żeby to 

było nazwanie jakichś istotne dla całego świata, absolutnie. Tylko dla mnie 

właśnie, jest to takie odkrycie. Że tu mi się udało coś dotknąć, co jest dla mnie 

wartością, zostaje…. To jest właśnie takie osiągnięcie pewnego punktu, który jest 

tym dotknięciem jakichś pytań zasadniczych, fundamentalnych. I to będzie takim 

cennym znakiem potem dla mnie (18K50).  

 Dla wielu badanych proces twórczy i czas odosobnienia w pracowni są głębokim 

przeżyciem duchowym, podczas którego doświadczają głębokiej egzystencjalnej 

communitas. Artystki i artyści czują się wówczas w wymiarze metafizycznym głęboko 

zjednoczeni z całą ludzkością, czują, że w swych pracach wyrażają jej uniwersalne 

problemy i są jej głosem (Turner 2005a :55). Co więcej, są oni przekonani, że w procesie 

tym nabywają szczególnego rodzaju mądrości, takiej, którą przeciwstawiają racjonalnie 

wytwarzanym dyskursom, która „nie jest tylko nagromadzeniem słów i zdań, ale ma 

wartość ontologiczną, przekształca istotę bytu” (Turner 2010:122). Jak opisał to  

V. Turner, w liminalności tkwi „zalążek filozofii i nauki czystej”, zatem artystki i artyści 

zanurzeni w tym stanie „rozważają przez pewien czas tajemnice, przed którymi stają 

wszyscy ludzie” (Turner 2005: 204): 
 Gdzieś dotyka mnie jakiś taki najbardziej może powszechny powód do tego, 

żeby coś stworzyć i wydaje mi się, że na zasadzie takiego, jakichś wektorów, 

które prowadzą nas wszystkich w całej różnorodności pewną drogą zbieżną. Że 

to, co ja może nawet nie potrafię nazwać jako konkretny komunikat. To gdzieś 

odbieramy intuicyjnie jako pewną, pewien wspólny komunikat… Cenię w sztuce 

to, że sztuka potrafi dotykać, właśnie tych przestrzeni. Że przez wieki udało się 

uczynić obrazy, które są dla nas taką drogą. I bez których trudno by nam było się 

odnaleźć jakoś w człowieczeństwie wymagającym czasami zadania pytań, 

czasami dania odpowiedzi, wielu odpowiedzi, z których się wytrąca jakaś część 

wspólna. To jest trudny moment. To jest taka uniwersalizacja jednego (18K50);  
 Właściwie wszystkie moje prace dotyczą człowieka, jego losów, jego zmagań, 

problemów, nawet wtedy, kiedy rzeźbię ptaki, tudzież elementy architektury, to 

jednak i tak wszystko gdzieś tam ma odnośnik do tychże ludzkich problemów 

(Audycja nr 47 tom 1). 

Wartością jest samo rozważanie tajemnic, podjęcie poszukiwań w zakresie danego 

tematu, natomiast nie oczekuje się przedstawienia jakichkolwiek odpowiedzi: 
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 „Prywatnie mogę przyznać się do  wielkiej estymy dla artystów, którzy poprzez 

swoją twórczość realizują cel nadrzędny, jakim jest zadawanie ciągłych pytań. 

Nieprzerwanej na jego drodze twórczej „dziecięcej ciekawości”: świata, ludzi, 

siebie, uniwersum, nawet Boga! Ogromnie cenię artystów, którzy wiedząc, że 

sztuka nie daje tak naprawdę żadnych odpowiedzi, mają odwagę ciągłego ich 

zadawania” (Rędziniak 2019: 1). 

 Skupione wokół zagadnień egzystencjalnych tematy oraz zastosowane środki 

formalne mają na celu wywołanie u widza podobnych przemyśleń i odczuć: 
 Myślę, że chcę poruszyć ducha i skłonić do zastanowienia nad zagadnieniem 

sacrum i też nad sobą, nad tym, co robimy i przeżywamy (15M35); 
 „Są to na tyle oryginalne i niepowtarzalne obrazy, że każdy, kto przed nimi 

staje, ma możliwość odszukać to, co jest w nim, co jest projekcją jego wnętrza. 

Możliwości zobaczenia w obrazach Niny cząstki siebie, ale również zobaczenie 

przez nią zapisanej historii o świecie, o jego postrzeganiu tego, co wokół” 

(Rostkowska 2013: 30). 

 Dla znacznej części artystek i artystów sam temat jest nieistotny, ponieważ ich 

zdaniem istotą sztuki jest oddziaływanie na wyobraźnię widza poprzez symbole,  

a poprzez środki ekspresji (kolor, linia, faktura itp.) na jego emocje. Podobnie, jak  

W. Kandinsky (1996: 26) twierdzą, iż „w każdym z obrazów zawarte jest w tajemniczy 

sposób całe życie, z jego licznymi udrękami, zwątpieniami, chwilami zachwytów  

i światłem”: 
 Od wielu setek lat repertuar przedmiotów stosowanych przez artystów 

przedmiotów nie uległ wielkim zmianom. Zawsze są to te najbardziej 

powszechne, aczkolwiek to, co można z nimi zrobić, jak powiedział pan Charles 

Sterling: „kilka przedmiotów na talerzu może przywołać wszystkie potrzebne 

nam treści”, może mówić o kosmosie, może mówić o transcendencji, o wszystkim 

(Audycja nr 23 tom 1); 
 Tak jak tłumaczę moim studentom: Nikogo nie interesuje, że ktoś maluje 

garnek, czy chałupę, czy człowieka, ważne jest to, żeby pamiętać, że w tym 

momencie będzie przede wszystkim robił rodzaj swojego autoportretu. W każdym 

takim działaniu, czy będzie inspirowane naturą, czy to będzie język abstrakcji, 

czy nawet jakieś działania plastyczne poza płaszczyznowe; jakieś obiekty, 

instalacje, liczy się taka szczerość, wiarygodność związana z pewną filozofią 

artysty (Audycja nr 30 tom 2). 

 Esencją twórczości, przy takim podejściu do niej, jest transpozycja tego, co 

zewnętrzne, na to, co wewnętrzne, o czym również pisał Kandinsky (1977: 512)  
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w słowach: „Malarz „żywi się” wrażeniami zewnętrznymi (życie zewnętrzne), 

przekształca je w swej duszy (życie wewnętrzne) – rzeczywistość i marzenie – nie 

uświadamiając sobie tego. Wynikiem jest dzieło”: 
 Są takie właśnie powidoki i wychodzę głównie od jakiegoś punktu zaczepienia 

dotyczącego rzeczywistości, ale to przekształcam na takie formy abstrakcyjne, 

żeby to był taki komentarz takiej rzeczywistości przeżytej, że to nie jest 

zaobserwowane, a głównie bazuję na tych odczuciach i na intuicji i jak tworzę… 

to jest taki przebłysk już tego, co przeżyłam, doświadczyłam, zaobserwowałam 

(20K24). 

Język sztuki dla artystek i artystów jest rodzajem łącznika, mostu między tym, co 

wewnętrzne i zewnętrze, poprzez który impulsy mogą przenikać w obu kierunkach: 
„Język sztuki, siła rzeczy, jest głosem wewnętrznym, skierowanym do siebie, 

wyrażającym siebie, czerpiącym z własnej wrażliwości. Posiada wymiar 

indywidualny, lecz – z drugiej strony – jest równocześnie skierowany do kogoś, 

szukający konfrontacji, zauważenia, rozmowy, spotkania. Gdzieś jednak jest to 

płynne przejście, ów most, który łączy „ja” wewnętrzne z „ja” zewnętrznym” 

(Makiel-Hędrzak 2016: 73); 

Zaistnieniu metafizycznych przeżyć sprzyja też wybór tematów, które na tych 

aspektach rzeczywistości koncentrują myśli podczas procesu twórczego, pozwalają 

balansować na granicy tego, co wewnętrzne i zewnętrzne: 
„Cienka linia przenika sacrum i profanum. Wnikam w głąb, aby ją odkryć. To 

próba przywołania transcendencji. Wystarczy tylko zobaczyć, przeżyć i dokonać 

transformacji tej rzeczywistości na obraz… Poczuć klimat zapomnianego sacrum, 

zatartych śladów materialnej kultury” (Szyszlak 2018: 3); 
„Sytuacje graniczne, jakich doświadcza człowiek, dotykają najbardziej 

istotnych treści i substancji bytu. One też definiują i weryfikują jego wewnętrzny 

status wobec znaków życia i transcendencji. Na takich płaszczyznach koncentruje 

się sztuka Łukasza Gila” (Makiel-Hędrzak 2014: 19). 

 Część badanych wskazywała również na instynktowne operowanie środkami 

formalnymi (kolor, plama, faktura, linia), w celu oddziaływania na emocje odbiorów,  

a przez to przekazania im treści bardziej symbolicznych, niż wynikających z jakiejś 

narracji. W tym przypadku również można odnaleźć analogiczne poglądy na treść i formę 

dzieła u Kandinsky’ego. Według niego „wszystko, co ma formę zewnętrzną, musi mieć 

także wnętrze (uwydatniające się silniej lub słabiej), więc też każda forma ma treść 

wewnętrzną. Forma jest zarazem uzewnętrznieniem treści wewnętrznej” (Kandinsky 
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1977: 263). „Takie jest jej duchowe znaczenie […] artysta uderzając ręką w ten lub inny 

klawisz (tzn. formę), celowo nas porusza” (Kandinsky 1996: 67). Rozmówcy  

i rozmówczynie w podobny sposób opowiadali o nadrzędności formy, w której zawiera 

się treść dzieła oraz o roli przeżyć z nią związanych: 
 Ja nie poruszam tak naprawdę żadnego tematu. Temat znajduje się w formie. 

Działam na zasadzie zestawień i nie wiem, jakie to wywołuje emocje. Niektórzy 

mówią, że niepokój, niektórzy, że niesamowity chaos (19K31); 
 Forma zawsze musi być ujęta poprawnie. Często jest tak, że formę się zmienia  

i poszukuje, a tematem jest przekaz tych wartości barwnych (03K44); 

 „Z perspektywy tych lat postrzegam twórczość Piotra Wójtowicza jako 

nieustanną walkę o rzecz fundamentalną w sztuce; o formę, która […] 

sama implikuje treść, sama jest treścią i prawdą artystycznego 

doświadczenia” (Sankowski 2019: 3). 

 Spośród wartości formalnych przekaźnikiem treści wewnętrznych dla badanych 

jest przede wszystkim kolor i to jemu przypisują szczególne znaczenie. Podobne 

przkonania miał też Mark Rothko, ale źródeł takiego poglądu należy przede wszystkim 

doszukiwać się u Kandinsky’ego (1996: 62), który twierdził, że „kolor jest sposobem 

bezpośredniego wywierania wpływu na duszę. Kolor jest klawiszem. Oko jest 

młoteczkiem. Duch zaś wielostrunnym fortepianem”: 
 Niektórym malarzom kolor to jest taka drugo-, trzeciorzędna historia, bo tam 

przeważa literatura, te opowieści, a u mnie ta opowieść jak dźwięk ptaka, ten 

dźwięk to uderzenie, potężne plamy (Audycja nr  5 tom 1); 
 W historii sztuki dużą rolę właśnie dopiero pod koniec studiów odegrał Mark 

Rothko, jego zamysł i jego biografia, i bardzo się właśnie tak zaczęłam 

utożsamiać z nim jak to czytałam, w ogóle jego słowa. Stwierdziłam, że jest mi 

bardzo blisko właśnie w tych założeniach jego, bo też głównie bazował na tych 

emocjach i przez te kolory chciał człowieka skłonić do tego, żeby poczuł siebie 

(20K24). 

 W badanej zbiorowości dominuje abstrakcja jako „język” wypowiedzi 

artystycznej, czyli rodzaj sztuki uznanej, po raz pierwszy w historii przez  

W. Kandinsky’ego, za formę „czystą” i najdoskonalszą, co więcej posiadającą największy 

ładunek transcendencji i tak też postrzegają ją tutejsi artyści i artystki: 
„W moim odczuciu abstrakcja jest taką centralną formułą artystyczną (…) utwór 

abstrakcyjny jest próbą i świadectwem zarazem niezwykle trudnego  

z praktycznego punktu widzenia, zobrazowania i urealnienia rzeczywistości 
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duchowej. Tym samym staje się jakby mimowolną deklaracją światopoglądową 

podkreślającą istnienie świata ducha, jakiejś energii, która będąc w nas, przenika 

zarazem cały nasz świat… malarstwo tego rodzaju może być postrzegane, jako 

swoista metoda uprawiania metafizyki… Przecież musisz mieć jakieś poczucie 

transcendencji, aby budując obraz z kilku prostych elementów, odczytać w nich 

zarazem jakąś zagadkową, energetyczną Obecność” (Wójtowicz 2019: 44); 
„Zdumiała mnie ta wystawa i po raz pierwszy otworzyła moją percepcję sztuki 

abstrakcyjnej jako sposobu przedstawiania głębokiego docierania do treści 

transcendentalnych – więcej – zadawania pytań o sacrum i profanum w naszej 

odświętności i codzienności” (Rędziniak 2019: 1). 

 W opracowaniach dotyczących twórczości (Golka 2008, Popek 2003) 

wielokrotnie dyskutowany jest aspekt nowości i jej oryginalności. Badane artystki  

i artyści nie cenią kategorii nowości, natomiast ważna jest dla nich oryginalność, którą 

jednak postrzegają na swój własny sposób. W ich opinii, ponieważ każdy człowiek jest 

inny, zatem wyrażając poprzez dzieło własną subiektywność, otrzymuje się zawsze 

oryginalne dzieło. Tego rodzaju przekonania można odnaleźć w wielu wypowiedziach: 
 W twórczości najważniejsza jest szczerość. Nie chodzi o to, aby innych 

zaskakiwać, żeby robić coś nowego, żeby ktoś mówił: „ O! Pani X robi tu nowe 

rzeczy”. Chodzi o to, żeby to było zgodne ze mną. Jeśli to będzie zgodne, to 

będzie szczere, to będzie twórcze, to będzie moje. Niczego nie planuję, planuję 

malować, nic na siłę (Audycja nr 7 tom 3); 
 W moim przypadku to może wyrażenie samego siebie w jakiś sposób na płótnie. 

To jest ten mój aspekt sztuki, ale to jest bardzo subiektywne, unikalne, 

jednostkowe […] Jeżeli coś jest jednostkowo kreatywne, to jak najbardziej jest to 

sztuka (07M40); 

 Szczerość, utożsamiana ze spontanicznością i wyeliminowanie tego, co 

intelektualne na korzyść emocji, gwarantuje, według badanych, że dzieło będzie 

ucieleśnieniem prawdy, czyli wartości cenionej najwyżej: 
Myślę też, że właśnie dużą rolę gra intuicja u artysty, że to właśnie, żeby 

tworzyć trzeba być intuicyjnym bardzo. Sztuki nie da się rozrysować, owszem są 

szkice do obrazu, ale nie da się tego wyliczyć matematycznie, rozrysować 

każdego obrazu, bo nie ma się na to czasu, jak ma się tą potrzebę tworzenia, no to 

się tworzy, a nie zajmuje się tym, żeby coś wyliczyć. Spontaniczność na pewno, 

myślę że jest ważna (20K24);  
Najlepiej mi się maluje, gdy myślę o czymś zupełnie innym, nie potrafiłbym 

namalować obrazu od A-Z; że wiem jak się zacznie, jak się skończy. I wtedy 
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wydaje mi się, że byłoby to sztuczne, zagniecione, surowe, może nawet 

kiczowate. Także jest tu spontaniczność, jest to malarstwo ekspresyjne. Wolę 

wyszaleć się na płótnie niż dłubać jakieś takie historie (Audycja nr 42 tom 3). 

 Bycie wiernym wyznawanym wartościom zapewnia oddzielenie pracy zarobkowej 

od twórczości. Większość badanych jest zatrudniona w instytucjach edukacyjnych lub 

kulturalno-artystycznych, a twórczością zajmuje się po pracy etatowej: 
  Na szczęście nigdy nie nastawiałem się, że muszę tak malować, czy tak się 

zajmować sztuką, żebym z tego tytułu miał pieniądze na chleb. Postawiłem 

wszystko na jedną kartę, że nie będę tego robił dla handlu, tylko tak, jak mi 

dyktuje moja myśl, czy moje uczucia (11M60); 
 To jest tak, że staram się być wierny sobie i te obrazy dla jednych są ładne, dla 

drugich są brzydkie. Ja się cieszę, że nie mam jakiegoś marszanda nad sobą, czy 

klienteli, która zamawia u mnie obraz w odpowiednich kolorach (Audycja nr 42 

tom 3). 

 Z procesem twórczym związanych jest najwięcej sformułowań, które znalazły się 

w kategorii kodów in vivo.  

 Pierwszą grupą są określenia samego działania, jakim jest tworzenie dzieła, do 

nazwania którego artystki i artyści używają dwu sformułowań: „akt twórczy” lub „proces 

twórczy”. „Akt twórczy (akt tworzenia)” nawiązuje do mitu artysty-demiurga, 

posiadającego moc kreacji, a z wypowiedzi można wywnioskować, że jest on używany  

w celu położenia nacisku przede wszystkim na doniosłość chwili i dramaturgię czynności 

kreacyjnych:  
 Ja bardziej myślę, że to jest bardziej rzemiosłem, bo tego się trzeba najpierw 

nauczyć i to wyćwiczyć. Jeśli się temu dużo czasu poświęci i trenuje codziennie, 

to tak jak sportowcy, i wtedy jest się artystą. Artystą się jest, tak myślę, w takim 

momencie jak jest akt tworzenia. Jak się kończy ten akt tworzenia, to się jest 

wtedy normalnym człowiekiem (śmiech). Tak mi się wydaje (31M59). 

 Drugie ze sformułowań ‒ „proces twórczy”, ma wymiar bardziej osobisty. 

„Proces” ‒ również posiadający swoją dramaturgię, podkreśla rozciągnięcie w czasie, 

etapowość, trwanie w stanie, który nie ma wyraźnego początku i końca. Badani, opisując 

jeden z jego etapów mówią o „rozstrzygnięciu” pracy, co oznacza, że autorce/autorowi 

udało się stworzyć satysfakcjonującą kompozycję: 
 Nawet jeżeli on nie jest skończony, ale jakoś tam rozstrzygnięty, to ja wiem, że 

mogę go zostawić już na takim etapie (06K42). 

 Podobnym, używanym w takich sytuacjach sformułowaniem, jest stwierdzenie, że 
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„obraz się spełnił”, co również zawiera komunikat satysfakcjonującym lub 

niesatysfakcjonującym efekcie pracy, przy czym nacisk ze sprawczości autora/autorki 

(jak ma to miejsce w przypadku „rozstrzygnięcia” obrazu) zostaje przesunięty na 

autonomię „żywego” obrazu: 
 Bo bywa tak, że spędza się nad obrazem ileś godzin, kilkanaście nawet i obraz 

dalej się nie spełnił… (06K42). 

 Dominujący w badanej zbiorowości prymat formy artystycznej nad treścią, 

wyraża sformułowanie „wypowiedzieć się plastycznie”, które oddaje działanie skupione 

nie tyle na przekazie jakiegoś komunikatu poprzez dzieło, co na manifestacji własnego 

sposobu przetwarzania rzeczywistości, czyli osobistego stylu: 
 I ten artysta szuka jakiś elementów w przyrodzie, tworzy jakieś rzeźby czy 

instalacje, które pozwalają mu się „wypowiedzieć się plastycznie” (31M59). 

 Podczas „procesu” część badanych oddaje się czemuś, co nazywa „rozgrywkami 

czysto malarskimi”, a oznacza skupienie się wyłącznie na budowaniu formalnych 

walorów płótna: 
 Dojście do tego momentu, gdzie wyzwalam się ze swoich planów na rzecz 

rozgrywek czysto malarskich, jest ten moment, kiedy się cieszę (śmiech), że 

weszłam w tą przestrzeń rozmowy z obrazem… (21K50).  

 Artystki i artyści w ogóle nie używają pojęcia „natchnienie”, natomiast, bardzo 

często w ich wypowiedziach pojawia się zaczerpnięty z tekstów Kandinsky’ego 

(1996:51) „powód” malarski. „Powód” może być wewnętrzną potrzebą stworzenia czegoś 

lub reakcją na płynącą z zewnątrz inspirację: 
 Trudno jest sprecyzować powód malarski tak naprawdę... Po prostu jest takie 

ogólne nasiąkanie życiem i rzeczywistością. Tutaj właściwie może nie pejzaż jest 

moim powodem, tylko jak gdyby rzeczywistość (Audycja nr 12 tom 1). 

 

3.2.2. Akt twórczy pragmatyczny 

Wśród badanych artystek i artystów bardzo częsta jest postawa, w której rozdziela 

się własną twórczość na tę osobistą, którą przeżywa się w sposób metafizyczny i taką, 

która odpowiada oczekiwaniom odbiorców (klientów, komisji konkursowych, 

sponsorów): 
 Ja tworzę w takich jakby dwóch dziedzinach, chociaż trudno to nazwać 

dziedzinami, w dwóch różnych stanach. Jedne rzeczy tworzę takie bardziej 

prozaiczne; jest to malarstwo, czy rysunek, grafika, bardziej taka przedstawiająca, 
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posługująca się realnym światem. Druga taka jakby sfera, to jest poprzez 

doskonalenie, tworzenie tego realnego świata, robię także takie prace, które są 

pracami mniej przedstawiającymi, bardziej odnoszącymi się do mojego wnętrza 

(31M59); 
 Ja sam nigdy nie odchodzę od własnej drogi, ale czasem zdarza mi się coś 

podkolorować. Także jeśli chodzi o aukcje, to się dzieje. Czasami w trakcie 

malowania myślę sobie o wystawach, aukcjach, żeby to moje dzieło gdzieś tam 

się spodobało i żeby jak najlepiej je sprzedać. Ale kiedy maluję dla siebie lub na 

swoją własną indywidualną wystawę, czy też wystawę zbiorową, to nie myślę  

o odbiorcy, tylko maluję z własnym przekonaniem (15M35). 
 Działanie według gotowych wytycznych, cudzych oczekiwań, nie jest pochwalane 

w badanej zbiorowości, ale sposobem na „uratowanie własnego honoru” jako 

niezależnego artysty i uniknięcie miażdżącej krytyki, jest - poprzez „przemycenie cząstki 

siebie”- nadanie pracy walorów osobistych lub też pewnej unikatowości stylowej: 
 Przyznam się szczerze, że zdarzało mi się robić takie rzeczy. Kilka lat temu przy 

współpracy z domami aukcyjnymi i to było wiadomo, że to będzie bardziej 

chwytliwe. I w tym miejscu takie rzeczy się sprzedają. Bo z opinii ludzi, te 

tematy są ciężkie i trzeba coś lekkiego. Ale zawsze tchnę w to coś, to moje 

osobiste. Miał być tam temat, tyczyć się folku. Nie powiem, że byłem zmuszony, 

żeby to zrobić. Zrobiłem to na swój sposób, ale to były też osobiste rzeczy 

(08M42); 

 Ja sprzedawałam obrazy na zamówienie, na przykład ktoś sobie zażyczył 

pejzaż, malowałam pejzaż. Natomiast, zawsze to były takie obrazy, że jednak 

przemycałam tę cząstkę siebie w nich, więc nie czułam się, że robię coś takiego 

tandetnego strasznie (śmiech), że to jakoś nie godzi się ze mną (20K24). 

 Odbiorca w tym procesie jest zatem obecny na wszystkich jego etapach, od niego 

pochodzą wytyczne co do tematu i do jego oczekiwań dostosowana jest forma dzieła. 

Bywa, że jego zainteresowanie lub brak zainteresowania wpływa nawet na zmianę 

kierunku kariery artystycznej: 
 W pierwszym okresie zajmowałem się grafiką, grafiką przestrzenną. Pewnymi 

nowymi formami, które de facto nie znajdowały zrozumienia wśród galerii, 

odbiorców i zarzuciłem je. I przeszedłem na taki bardziej pewny grunt, jakim 

było malarstwo. Właściwie przez następne 10 lat byłem malarzem. Uważałem się 

za malarza. Zarzuciłem grafikę, zarzuciłem rysunek i zająłem się właściwie 

malarstwem. Malarstwem klasycznym; na płótnie, z użyciem farb, sztalugi,  

w pracowni (Audycja nr 4 tom 1); 
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 To jest malarstwo tematyczne. Żaden temat nie stanowi dla mnie problemu.  

W jakiś sposób ten rodzaj twórczości został mi narzucony; ja z tego żyję, to jest 

praca. I to malarstwo, żeby docierało do szerszej grupy odbiorców, no musiało 

być w jakiś sposób… a poza tym, lubię to malarstwo (16M63).   

 Jednak nawet w praktyce najbardziej pragmatycznym działaniom, towarzyszą 

deklaracje ich autorek i autorów o metafizycznych doznaniach podczas procesu 

tworzenia.  Granica między myśleniem o procesie twórczym w kategoriach 

metafizycznych, a pragmatycznym tworzeniem dzieł według pewnych sprawdzonych 

założeń, bywa wąska i niejednokrotnie trudna do wyraźnego zarysowania, o czym 

świadczą wypowiedzi, w których obcowanie z „odrębnym bytem”, zmaganie, swobodnie 

przechodzi w refleksję o czysto formalnym, mechanicznym wymiarze owych procesów  

i na odwrót; 
  Zawsze na początku człowiekowi wydaje się, że wie, co chce zrobić, że ma 

pewną „wizję”, ale jednak jest duża uległość wobec materii malarskiej, wobec 

obrazu, płótna, farby, że potem już bardziej jestem w procesie tworzenia 

prowadzona przez obraz. Dojście do tego momentu, gdzie wyzwalam się ze 

swoich planów na rzecz rozgrywek czysto malarskich, jest ten moment, kiedy się 

cieszę (śmiech), że weszłam w tą przestrzeń rozmowy z obrazem (21K50); 
 Obraz jest dla mnie bardzo dużym eksperymentem w odniesieniu do tego, co się 

stanie na końcu. Tworzę z dużą kontrolą, ale jednak instynktownie (19K31). 
 Podobnie w refleksjach o momencie ukończenia dzieła; obok oceny efektu 

formalnego, która pojawia się w wypowiedzi jako pierwsza i dokonywana jest w oparciu 

o posiadaną wiedzę, wspomniane są odczucia intuicyjne, które łagodzą racjonalność ceny, 

wprowadzając do całego procesu element niewymierny, bazujący na emocjach: 

 (Śmiech) Na pewno ważna jest dla mnie jakaś kompozycja, forma. Chociaż ja 

nie analizuję tego w taki sposób jednoznaczny. Ja wiem, że tu wszystko siedzi jak 

należy. I to pewnie na tej zasadzie jest. Takiego intuicyjnego zamknięcia (06K42). 
 Podejście intuicyjne i „niemyślenie” podczas pracy, wydają się być gotową 

formułą i  wyuczonym sposobem pracy, który gwarantuje osiągnięcie pożądanego, 

zgodnego z cenionymi kryteriami sztuki, efektu końcowego: 
 Staram się nie myśleć za bardzo o tym, co tak naprawdę maluję. Może to brzmi 

bardzo tak trywialnie, ale uważam, ze najlepiej mi się maluje, gdy myślę o czymś 

zupełnie innym, nie potrafiłbym namalować obrazu od a-z. Że wiem jak się 

zacznie, jak się skończy i wtedy wydaje mi się, że byłoby to sztuczne, 
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zagniecione, surowe, może nawet kiczowate. Także jest tu spontaniczność, jest to 

malarstwo ekspresyjne (Audycja nr 42 tom 3).  

 Artystki i artyści, którzy żyją ze sprzedaży prac lub też w sposób bardzo 

konsekwentny zabiegają o wysoką pozycję w lokalnym polu sztuki, częściej niż ci 

tworzący „z potrzeby serca” wypracowują własną strategię, gwarantującą stworzenie  

w określonym czasie zaplanowanej ilości prac, by następnie móc zaprezentować je na 

wystawach.  

 Pracownia staje się wówczas po prostu miejscem pracy, w którym spędza się 

codziennie konieczną liczbę godzin: 
 Tak zupełnie od początku to muszę mieć dobry humor, chociaż maluję  

w zasadzie codziennie, może oprócz sobót i niedziel. Powiedzmy, że te 5 dni  

w tygodniu jestem w pracowni i maluję bez względu na to, czy mi się chce, czy 

nie chce i bez względu na to, w jakim jestem nastroju (12M43); 
 Musiałam poświęcić rok czy dwa, żeby znowu wejść w taki stan „twórczej 

gotowości”. Teraz już mam narzuconą taką dyscyplinę, że codziennie muszę coś 

zrobić. Codziennie wchodzę do pracowni, żeby cokolwiek zrobić, żeby nie 

wypaść z takiego rytmu (29K56); 
 Mam też satysfakcję, bo to malowanie jest pracą, ale nie idę do pracy  

z przymusu, ale z przyjemnością i to jest chyba ta największa wartość (32M56). 
 W ich przypadku to nie „powód malarski” jest impulsem do rozpoczęcia pracy, ale 

działania podejmowane są w sposób zaplanowany, często przebiegają też według 

rzemieślniczych standardów i z dużą samodyscypliną: 
 Nie jest tak, że sztuka jest dla samej sztuki. Dawniej przecież nie byli artyści. 

Byli rzemieślnicy. I dobry rzemieślnik dobrze zarabiał. No tworzę tak 

rzemieślniczo. Bo to nie jest, że artysta czeka na wenę - kiedy ona przyjdzie. Nie 

wiadomo kiedy. Jakby się tak czekało na tę wenę, to by się nic nie musiało 

tworzyć, tylko czekać - może przyjdzie (31M59); 
 Ja to robię po prostu w ten sposób, że biorę płótno, siadam i maluję. Czasami 

ktoś mówi wena, czy natchnienie (śmiech). Ja jakbym czekał na wenę, to… 

(śmiech) to dawno nic z tego by nie wyszło. To też jest swego rodzaju zawód. 

Przypuszczam, że bardziej stresujący od jakiegoś tam informatyka, czy kogoś; 

ślusarza czy tokarza, bo tu tworzy się od białej płaszczyzny, to jest jedna rzecz,  

a druga rzecz, ktoś to zawsze ocenia. I tu, w przypadku tego zawodu, trzeba być 

bardzo odpornym psychicznie (32M56). 
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 Strategie, czyniące  pracę artystów efektywną, obejmują nie tylko 

czasoprzestrzenną organizację samego procesu twórczego, ale również wypracowanie 

techniki, która opanowana do perfekcji, zagwarantuje pożądany efekt końcowy: 
 Bawię się farbami na płótnie zmieniając kompozycje na obrazie i wymyślając 

go na bieżąco […] Mam swój sposób zamalowywania – nakładam kilka warstw 

farby czarnej i białej, i powstaje taka ładna gradientowa szarość. Później 

zastanawiam się, co dalej. Czasem jest tak, że w trakcie malowania wałkiem coś 

się chlapnie i ułoży tak, że stwierdzam, że jest to ciekawe i idę w tym kierunku.  

A później się okazuje, że maluję pejzaże (śmiech) (07M40); 
 Nad obrazem dużo myślę. Maluję go w sposób tradycyjny; mianowicie 

warstwami. Pierwsza malatura, druga, trzecia, laserunkowo, tak jak dawni 

mistrzowie: pierwsze założenie, szkic, następnie laserunkowo, nie maluję tak alla 

prima, od początku do końca od razu (16M63); 
 Ja w moim malarstwie stosuję często fakturę […] Można to przypadkowo 

zrobić. Ja staram się zawodowo, bardzo profesjonalnie tę fakturę położyć, po 

malarsku. Wiem, do czego ta faktura służy (Audycja nr 5 tom 1); 
 Mam wypracowany taki schemat kolorystycznych impresji, opartych na naturze 

(28K40). 
 Potrzeba szybkich efektów zmienia stosunek do czasu. Dzieło nie powstaje przez 

miesiące czy lata, nie jest owocem zmagań i poszukiwań prowadzonych w nieznanych 

kierunkach, ale dzięki współczesnym technologiom cyfrowym, jego koncepcja i kształt 

formalny są dostępne  „od ręki”. Zamiast czekać na impuls czy nagłe „objawienie”, 

artystki i artyści po prostu włączają komputer. Część z nich przy jego użyciu projektuje 

prace: 
 Zawsze jest to gdzieś jakiś projekt przygotowany i realizacja. Czasem te 

projekty są rysunkowe, czasem malarskie, a dosyć często są gdzieś tam z użyciem 

komputera, więc ten obraz muszę wcześniej widzieć. A co oczywiście nie 

gwarantuje mi sukcesu, nie? Bo może być dobry projekt, a obraz się niestety nie 

spełni (41M56); 
część wykorzystuje go do odnalezienia gotowych rozwiązań formalnych: 

 Najpierw jest pomysł na pracę, czasem na jedną, drugą, trzecią. Potrzebujemy 

jakiś tam bodźców; włączymy internet, poszukujemy jakiś tam informacji na ten 

temat; jak ktoś się poruszał w tym świecie i jak on to rozwiązywał, jak to 

wygląda. I zaczynam tam ołówkiem, można sobie wypisać, nieraz pisze się 

słownie. Robię jakiś szkic, zarys. Ale nie projekt, że ja potem to odwzoruję 
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dokładnie na płótnie. Bo wtedy to już nie będzie twórcze, tylko odtwórcze. Obraz 

tworzymy na bieżąco, teraz i tu, bo on się i tak zmieni (31M59); 
 Czasami posługuję się zdjęciem odpowiednim, a jak mam jakiś problem 

malarski, to szukam w internecie rozwiązania. Oczywiście czysto formalnego 

(31M59).  
Jeszcze inni wykorzystują fotografię cyfrową, która dostarcza gotowych do przeniesienia 

na płótno kompozycji lub też pozwala się komputerowo przetwarzać tak, by uzyskać 

oczekiwany efekt: 
 Najpierw coś mnie musi zachwycić, spodobać się i już wtedy mam w głowie, że 

może być z tego fajny obraz. Robię zdjęcie i jak przychodzę do pracowni, to 

siadam, przeglądam te zdjęcia, szukam jakichś kadrów i jak zobaczę, że to jest to, 

po prostu zaczynam malować. Wrzucam sobie zdjęcie na monitor i na jego 

podstawie maluję, choć to nie jest tak, że tylko je przemalowuję, to jest jego 

interpretacja (28K40);  
Poprzez pewien sposób działania, przy użyciu oczywiście współczesnych 

mediów elektronicznych, doprowadzam ten obraz pierwotny natury do pewnej 

syntezy, która stanowi bazę wyjściową do wykonania szeregu druków (Audycja 

nr 4 tom 1); 
albo też ową kompozycję budują z pobieranych z internetu zdjęć: 

 A jeśli chodzi o kwestię, jak się zaczyna stwarzać ten obraz, to od strony 

inspiracji ja się posługuję głównie starą fotografią jako głównym źródłem tych 

figur i buduję na nich kompozycje. W tym momencie wyszukuję zdjęcia  

w internecie, bo już dawno wykorzystałem to wszystko, co posiadałem albo to co 

mogłem znaleźć fizycznie, a więc jest to gigantyczna baza fotografii, które 

zbieram za pomocą internetu i jest to baza, z której potem wyciągam różne 

motywy, różne figury i sklejam to wszystko w postać czegoś w rodzaju kolażu. To 

jest pierwszy zarys kompozycyjny każdego obrazu. I ten kolaż służy mi do tego, 

żeby rozpocząć w ogóle prace nad obrazem (12M43). 

 Wiele artystek i artystów mówi o własnej twórczości, posługując się pojęciem 

„fajności”. W wypowiedziach pojawiają się sformułowania: „fajny obraz”, „fajna forma”, 

„fajne malowanie”. „Fajność” jest tu - po pierwsze - określeniem celu, do którego się 

dąży, czyli stworzenia czegoś, co się podoba i sprawia przyjemność patrzącemu (najpierw 

autorce/autorowi a następnie odbiorcy):  
 Najpierw coś mnie musi zachwycić, spodobać się i już wtedy mam w głowie, że 

może być z tego fajny obraz (28K40);  
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 Temat mam narzucony już od początku cyklu, są to takie quasi-pejzaże. Bawię 

się żeby uzyskać jakąś fajną formę na obrazie (07M40); 
po drugie, przyjemnego spędzenia czasu w pracowni: 

 Na początku włączam muzykę (śmiech), chociaż nie zawsze. Z reguły mam już 

kilka pomysłów na dane rzeczy. Jeśli mam zaczęty cykl jakichś prac, jak w tej 

chwili np., to jest łatwe, bo przychodzę i kontynuuję to, co robiłem już wcześniej. 

Bawię się farbami na płótnie zmieniając kompozycje na obrazie i wymyślając go 

na bieżąco […] Kiedy maluję, nie myślę nigdy o odbiorcach. Myślę tylko o tym, 

że fajnie mi się maluje. Bo to ma być frajda z zabawy farbami, a nie 

zastanawianie się, czy to się komuś spodoba (07M40); 

„Pracownia, bawimy się ” [Wpis na jednym z profili FB nad zdjęciem ze 

sztalugą, na której powstaje obraz]. 
 Postawa poprzestająca na myśleniu o twórczości w kategoriach „fajności”, 

łatwych efektów czy przyjemnego spędzania czasu, jest krytykowana przez osoby mające 

do twórczości stosunek metafizyczny: 
 Oczywiście, jest cała masa twórców galanteryjnych, którzy tworzą obrazy 

wszystkie do siebie podobne i ładne, fajne, mogą nawet być sprzedawane, ale nie 

mają w sobie tej rzeczywistej prawdy, takiej jak van Gogh, musi być coś z jednej 

strony przeżytego, a z drugiej strony musi to być skonstruowane tak, żeby to było 

rzeczywiście prawdziwe (24K61); 
 Artysta jedynie finalizuje w pracowni dzieło, które wymyślił albo przeżył już 

wewnętrznie, tak że dobrze jest, jak jest ta pracownia, ale też dla wielu jest na tyle 

niebezpieczna, że ulegają pewnej magii miejsca i to się potem robi takie repetitio, 

powtarzam i powtarzam (11M60). 
 Obserwacje prowadzone podczas wystaw i lektura katalogów prowadzą do 

wniosku, że dla części badanych bardzo ważne jest znalezienie czegoś w rodzaju 

wyróżniającej ich „niszy”, którą jest dla nich odkrycie tak zwanej „techniki własnej”. Jest 

to najczęściej połączenie kilku tradycyjnych technik lub jakaś ich modyfikacja poprzez 

wprowadzenie nietypowych materiałów, która nadaje dziełom walor dodatkowej 

unikatowości. Opracowanie tego rodzaju własnej techniki zapewnia zyskanie bardzo 

cenionej „rozpoznawalności” w środowisku, poczucie wyjątkowości oraz nowatorstwa:  
 To jest fajne, że indywidualizm  jest związany z charakterem, emocjami, 

przeżyciami i niepowtarzalną formułą wypowiedzi. Dlatego jedni się bardziej 

wybijają, drudzy nie. To co jest bardziej nietypowe, ciekawe, to wypływa 

(03K44); 



120 
 

 U mnie ta unikatowość jeszcze z czegoś innego wynika, że jeżeli wtapiam  

w swój papier, czy w takie tkackie formy  jakieś gałęzie, czy jakieś inne rzeczy, 

drugiej identycznej formy nie da się wykonać, bo natura nam nie daje tego, żeby 

na drzewach rosły jednakowe gałęzie (Audycja nr 35 tom 1); 
 Żeby te prace nie były jak prace malarstwa wielu innych osób, które tworzą na 

płaskich blejtramach, moje prace są przestrzenne… jest to wyłącznie i mój 

patent… Chociaż już jestem zadowolona, bo jeżdżąc po świecie, Europie, 

oglądając różne malarstwa, przebywając w różnych muzeach i wernisażach, 

czegoś takiego jak ja robię nie widziałam. I z tego powodu myślę, że będę dążyć, 

udoskonalać w dalszym ciągu to, co robię (Audycja nr 45 tom 2). 
 Cenione przez artystę jako unikatowe może być też coś, co mieści się  

w tradycyjnej konwencji malarstwa, jak na przykład malowanie aktów, ale z różnych 

przyczyn (w tym przypadku obyczajowych) jest niepopularne, przez co praktykujący to 

artysta jest monopolistą w tej dziedzinie: 
 Zresztą chyba jako jedyny w Rzeszowie malowałem akty z natury, z natury 

zaznaczam. Także dość dużo tych aktów namalowałem. Malowałem je ze 

dwadzieścia, trzydzieści lat (Audycja nr  5 tom 1). 
 W tej grupie wypowiedzi artystek i artystów pojawiały się niemal zawsze drobne 

nawiązania do metafizyki, natomiast bardzo rzadko, szczególnie wśród tych, którzy 

sprzedają swoje prace i jest to ich jedynym źródłem utrzymania, dzieło bywało 

traktowane jako zwykły produkt na sprzedaż: 
  Ja uważam, że w zasadzie to jestem  rzemieślnikiem, bo to jest praca. To, co my 

robimy to jest towar. Obraz jest towarem, który chcę sprzedać. My nie robimy, 

żeby zapełniać sobie szafy. Chcę, żeby ktoś to kupił, to docenił (16M63). 
 Mówiąc o procesie twórczym, badani nie widzą w nim zmagania czy walki, ale  

raczej coś lekkiego - przyjemność i zabawę: 
 Nie jest to malarstwo może w takim tradycyjnym rozumieniu, to jest też jakby 

zabawa problemami malarskimi, a też na gruncie jakby bardziej podkładu. Na czym 

to jest, jaką to stworzy fakturę… (Audycja nr 35 tom 1). 

3.2.3. Podsumowanie 
 

Analiza wypowiedzi artystek i artystów, a szczególnie tych reprezentujących 

pierwszą postawę, ujawnia głęboką internalizację przekonań klasyków nowoczesności, 

głównie Wasily Kandinsky’ego, Marka Rhotko i Pabla Picassa. Poglądy te  

w dominującym stopniu wyznaczają ramy myślenia o twórczości w badanym polu 
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społecznym. Szczególna zgodność zachodzi  między przekonaniami artystek i artystów  

a tekstami Kandinsky’ego (część badanych, tłumacząc swój stosunek do procesu 

twórczego, wręcz „mówiła Kandinsky’m”, nawet gdy  jego nazwisko nie padło 

bezpośrednio w wypowiedziach).  

Obok tekstów teoretycznych można też mówić o internalizacji postaw 

artystycznych „gigantów sztuki”, takich jak Michał Anioł, Vincent van Gogh, Rembrandt 

van Rijn, Paul Gaugin i in. Postaci te łączą silnie zmitologizowane według 

romantycznych wartości biografie, w których na pierwszy plan wysuwa się poświęcenie 

dla sztuki, zatracenie w procesie twórczym, zmaganie z własnymi słabościami i materią 

sztuki, głęboka emocjonalność i konsekwencja działań: 
Jeżeli widzę malarza, który mnie zafascynował, a uczę się na wielkich 

artystach, nie na chłamie, to wprowadzam elementy ich sztuki w swoje 

malarstwo, bo w sztuce jak już powiedziałem, nie ma nic nowego. Każdy artysta 

ma swojego mistrza (Audycja nr 18 tom 1). 

Dlatego właśnie trudno ocenić, na ile doświadczenia procesu twórczego są natury 

metafizycznej, a na ile, używając metafory Victora Turnera i Edith Turner, artystki  

i artyści jedynie „przyodziewają się” w owych „gigantów” niczym w maskę-paradygmat. 

Autorzy ci opisywali tego rodzaju procesy na przkładzie pielgrzymów, którzy 

„przyodziewajac się w Jezusa Chrystusa” jak w maskę-paradygmat czy też personę, w ten 

sposób sami stawali się częścią tradycji zbawienia. Przestawali na chwilę być jednostką  

o konkretnych cechach biopsychicznych i historii, tak jak w inicjacjach plemiennych,  

w których jednostka nosząca obrzędową maskę na chwilę staje się bogiem, czy siłą 

oznaczaną przez maskę i związany z nią strój (Turner, Turner 2009: 10). Podobnie tutaj, 

przyodziewając się w maskę-paradygmat jednostka może poczuć się częścią podziwianej 

tradycji artystycznej. Artystki i artyści, poprzez wybrane do lektury biografie, otrzymują 

jasną instrukcję jak tworzyć sztukę ponadczasową i podziwianą przez kolejne pokolenia, 

co jest przez historyków sztuki doceniane, a co pomijane milczeniem: 
Takie poczucie samozadowolenia może trwać chwilę i jest zabójcze. Jeżeli 

będziesz tkwić w przekonaniu, że jesteś spełniony, to nic więcej Ci się nie chce. 

Brak spełnienia jest motorem do rozwoju, do pracy. A co jest takim wyróżnikiem, 

że artysta jest spełniony? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Jeżeli prace są 

takie, że widzimy przez nie osobowość człowieka, to jest jakieś spełnienie, ale 

czy ten, kto to stworzył, czuje się spełniony, to jest jeszcze inny temat. Takie 

spełnienie można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, czy 

artysta czuje się spełniony, po drugie czy otoczenie uważa go za spełnionego, 
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dojrzałego artystę. To są takie dwa aspekty tego wszystkiego. Wydaje mi się, że 

Ci najwięksi nigdy nie czuli się spełnieni (26M56).  
Pewne tendencje, do podejmowania danych tematów i stosowania określonych 

strategii twórczych, można zdiagnozować na podstawie analizy wystaw artystów-

pedagogów z lokalnych kierunków artystycznych. Koncepcje sztuki przez nich 

preferowane, są o tyle istotne, że mają wpływ na  bezpośrednie kształtowanie kolejnych 

pokoleń artystek i artystów na uczelni oraz poprzez nagrody w konkursach regionalnych. 

Główne założenia tej wizji sztuki oddaje fragment tekstu towarzyszącego jednej z ich 

wystaw: 
„Obiekty tu prezentowane dają możliwość szerszego kontaktu ze światem 

będącym odzwierciedleniem wieloaspektowej wyobraźni artystów. Są to kreacje 

nasycone pytaniami, niepewnością, myślą filozoficzną, niekiedy dotknięte 

pierwiastkiem mistycznym, pozbawione przy tym dosłowności;  są  jak ścieżki, 

po których może poruszać się wyobraźnia odbiorcy. Tytuł ekspozycji, będącej 

szczególnym dialogiem osobowości twórczych, odnosi się do podstawowych 

warstw dzieła sztuki, w których znak – signum to zapowiedź czegoś ważnego, to 

intelektualna, a często i metafizyczna konstrukcja, otwierająca przed nami nowe 

wymiary. W znaku jest ukryte poznanie, jest on zarazem nośnikiem tajemnicy… 

W tak różnorodnej i bogatej prezentacji… znajdą Państwo zarówno prawdę, jak 

i piękno, gdyż sztuka, pomimo wszystkich swoich zawirowań w czasach 

współczesnych, wraca do tych wartości jako do swoich źródeł” (Gierlach, 

Makiel-Hędrzak 2018: 5). 

Sami profesorowie, opisując swoją twórczość, operują zatem takimi pojęciami jak: 

„wieloaspektowość”, „wyobraźnia”, „nasycenie pytaniami”, „niepewność”, „pierwiastek 

mistyczny”, „brak dosłowności”, „warstwy dzieła”, „metafizyczna konstrukcja”, 

„tajemnica”, „nowe wymiary” i „prawda”, które to pojęcia uznawane za szczególnie 

istotne w twórczości, odnajdujemy w wypowiedziach całej badanej zbiorowości.  

Podobnie w wypowiedziach pojawiają się częste odwołania do gestu malarskiego, 

co też ma długą tradycję w sztuce nowoczesnej. Stosowany w surrealizmie 

(dwudziestolecie międzywojenne) automatyzm, służył rejestrowaniu obrazów 

podświadomości; wyłączone spod kontroli myśli gesty, pozwalały uzyskać abstrakcyjnym 

ekspresjonistom (lata 50. XX w.) przypadkowe efekty, będące wyrazem spontanicznego 

działania, dzięki czemu zachowali „malarską świeżość oraz ogromną estetyczną 

atrakcyjność” (Kotula, Krakowski 1973: 195). 
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 W badanej zbiorowości gest uwolniony od kontroli rozumu czy przypadkowy 

efekt, wydają się być gwarantem zaistnienia metafizyki. Ale ustalenie proporcji między 

tym, co kontrolowane i tym, co niekontrolowane jest trudne nawet dla samych autorek  

i autorów prac, u których to, co intuicyjne i przypadkowe, poddawane jest korekcie 

posiadanej wiedzy warsztatowej. Często sama technika plastyczna umożliwia po prostu 

spontaniczną improwizację, ale nawet wówczas relacja z poszukiwania 

satysfakcjonującej formy wizualnej i tak zmienia się w relację z uczestniczenia  

w metafizycznym procesie odbierania nieokreślonych impulsów. 

To, co według deklaracji jest doświadczane jako „objawienie”, „przekaz  

z niewiadomego źródła”, „coś poza świadomością”, może być po prostu efektem 

wypracowania do perfekcji pewnych strategii tworzenia dzieła, wyćwiczenia ich do 

takiego stopnia, że proces twórczy nie wymaga świadomej kontroli, bo mechanicznie 

osiąga się pożądany efekt, tak jak opisał to Picasso (1977: 537): „Obraz nie jest czymś  

z góry obmyślonym i kiedy się go tworzy, idzie w ślad za ruchem myśli”. 

Chociaż niektórzy artyści świadomie dzielą swoją twórczość na prace bardziej 

„pod odbiorcę” a przez to realistyczne i łatwe w odbiorze oraz takie, które są bardziej 

osobiste, abstrakcyjne w formie, to również w tym przypadku wielu z nich, nawet 

wówczas, gdy są to prace „pod odbiorcę”, nie rezygnuje z metafizycznej narracji. Takie 

działanie można tłumaczyć tym, że metafizyczna narracja podnosi wartość dzieła, jest 

czymś, czego oczekują zarówno artyści wzajemnie od siebie, jak i oczekują od nich ich 

odbiorcy. 

Postawę pragmatyczną interpretować można na różne sposoby. Po pierwsze, może 

ona wynikać z odwołania się do innej tradycji niż ta romantyczna, mianowicie do 

koncepcji artysty rzemieślnika, który w mistrzowski sposób opanował reguły sztuki, by 

tworzyć obiekty o walorach estetycznych. Studia w tym rozumieniu są po prostu nauką 

„fachu” pod kierunkiem mistrza, a twórczość „produkcją” artystyczną.  

Analizując ją ze względu na uznawane w badanej zbiorowości wartości, można na 

nią spojrzeć jako na manifest szczerości, gdy artystka lub artysta nie obudowuje swoich 

działań podniosłą narracją, ale odsłania całą prozaiczność aktu twórczego. W tym 

znaczeniu, postawa taka może wynikać z krytyki dominujących wokół „metafizycznych” 

interpretacji. 

Jej przyjęcie może być też konsekwencją poznania reguł rządzących lokalnym 

polem sztuki, według których ważne jest, by szybko znaleźć własny oryginalny język 
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ekspresji plastycznej, osiągnąć biegłość warsztatową, poprawność formalną i dużo 

wystawiać. 

 

3.3. Organizacja wystawy 
 
 Tradycja organizacji zbiorowych wystaw, dostępnych szerokiej publiczności sięga 

XVIII wieku, natomiast wystaw indywidualnych połowy wieku XIX. Od tamtej pory 

coroczne przeglądy, często przebiegające w formule konkursowej, praktykowane są na 

całym świecie. Wystawy indywidualne począwszy od XVIII w., przez cały wiek XIX, 

zdarzały się sporadycznie7, a ich rosnąca popularność wiązała się z rozprzestrzenianiem 

się romantycznej koncepcji artysty, eksponującej indywidualność twórcy, jego oryginalną 

osobowość i styl. Obecnie, instytucje sztuki i kultury w Polsce i na świecie wykorzystują 

sprawdzoną, uniwersalną formułę, zakładającą stały schemat działań i rekwizytów: 

wystawa rozpoczyna się uroczystym otwarciem – „wernisażem z lampką wina”, 

towarzyszy jej katalog zawierający, w zależności od ilości uczestników, biogramy 

artystek i artystów, zdjęcia prac i tekst o ich twórczości. Schemat ten zwykle powtarza się 

co miesiąc.   

 W innych ośrodkach w Polsce, wśród artystek i artystów działających  

w paradygmacie współczesnym, zauważyć można tendencje do przełamywania 

powyższego schematu i pokazywania prac poza tradycyjnymi instytucjami, na przykład w 

przestrzeni publicznej, a nawet unikania tworzenia materialnych dzieł sztuki  

i zastępowanie ich projektami partycypacyjnymi, kreowaniem zdarzeń czy interwencjami 

artystycznymi. Istotną zmianą w samym modelu wystaw, w powyższym paradygmacie 

sztuki, jest pojawienie się figury kuratora i tzw. „wystawy problemowej”. Rolą kuratora 

jest poprzez prace artystek i artystów zbudowanie krytycznej narracji, dotyczącej 

wybranego problemu.  

 Praktykę prezentacji prac w badanej zbiorowości cechuje jej instytucjonalny 

charakter. Wystawy organizowane są w instytucjach takich jak: galerie, muzea, domy 

kultury, biblioteki i foyer teatrów. Badani, poza nielicznymi wyjątkami, nie działają  

w przestrzeni publicznej; tylko jeden artysta regularnie tworzy murale, dwie artystki 

angażują się w projekty partycypacyjne i interwencje artystyczne, jeden artysta, na wzór 

paryski, stara się stworzyć galerię pod gołym niebem na ulicy 3-go Maja w Rzeszowie. 
                                                            
7 Pierwszą wystawę indywidualną w Wielkiej Brytanii zorganizował Joseph Wright z Derby w 1785 roku,  
a we Francji, w Paryżu, Gustave Courbet w 1855 r. 
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Wyjątkiem jest też zaangażowanie młodszych osób ze środowiska akademickiego  

w działania w ramach Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. Inicjatywa taka jest 

jednak traktowana jako epizod w przerwie między tworzeniem tradycyjnych form sztuki: 

 Zaczyna się dla mnie najlepszy okres na malowanie, to jest jesień, szczególnie 

miesiąc wrzesień. No i cała zima jest dla mnie w pracowni. Natomiast uważam, 

że ważne jest odejście od tego, co się robi na co dzień i tu właśnie te instalacje 

tworzone w przestrzeni, udział w festiwalach, plenerach jest taką odskocznią i to 

dodaje takiej świeżości, oddechu (Audycja nr 42 tom 3). 

 W podkarpackich instytucjach dominują wystawy tradycyjnych mediów, 

najwięcej jest wystaw malarstwa, fotografii, następnie grafiki, rysunku, a najmniej 

rzeźby. Prowadzone w nich obserwacje pokazały, że przebiegają one zawsze według 

opisanego powyżej schematu. Co więcej, lokalne instytucje podtrzymują wysoką pozycję 

tradycyjnych technik poprzez realizowane cykle tematyczne wystaw, narzucające 

określone ramy osobom potencjalnie wystawiającym. W owych cyklach preferowane są 

tradycyjne techniki, a także poruszający się w klasyczno-nowoczesnym paradygmacie 

krytycy i kuratorzy sztuki: 

 Stworzone zostało kilka cykli np. „Młoda grafika polska” albo „Elita grafiki 

polskiej” albo „Duch i materia”, czy „Artefakty”, które są skierowane wyłącznie 

na sztukę tworzoną przez krytyków, kuratorów i artystów z Podkarpacia albo stąd 

wywodzących się, żeby w jakiś sposób pokazywać kolejne środowiska albo grupy 

artystyczne, albo pojedyncze pomysły kuratorskie, że jesteśmy w stanie coś 

ciekawego zaproponować tutaj naszymi środkami (23M69). 
 Organizacja wystaw w opiniach badanej zbiorowości jest czymś równie 

oczywistym w praktyce artystycznej, jak sam proces tworzenia dzieł. Te dwa działania są 

ze sobą ściśle zespolone; każdy okres intensywnej twórczości wieńczy wystawa prac. 

Takie przekonania pojawiają się w wypowiedziach udzielonych zarówno przez 

przedstawicieli najstarszego, jak i najmłodszego pokolenia:  

 Wystawa jest kwintesencją działania każdego artysty, bo w końcu kiedyś trzeba 

to pokazać, ale robienie wystaw nie jest rzeczą najważniejszą (23M69).  

 Znaczy tak, mam dwie myśli co do tego (śmiech). Pierwsza myśl, no to 

wiadomo po to, żeby się pokazać większości, żeby te obrazy żyły. Każdy 

człowiek w naturze ma to, żeby być akceptowanym, zauważonym, żeby być 

ważnym dla kogoś, więc myślę, że te wystawy to też taka właśnie cząstka tego, że 

artysta chce się pokazać, pokazać co tworzy, żeby to miało jakichś odbiorców. 
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Nawet wystarczy jeden odbiorca, żeby tę radość sprawić, że ktoś poświęci ten 

czas na obejrzenie tego. A drugą taką myślą jest to, że właśnie zawód artysty 

polega na tym, żeby właśnie organizować wystawy, tak się robiło od zawsze i tak 

się robi cały czas, że artysta jest kojarzony z wystawami, że robi wernisaże, także 

to jest nieodłączna część bycia artystą (20K24).  

 Artystki i artyści w badanej zbiorowości o organizacji wystaw mówią z dwóch 

perspektyw. Pierwszą z nich jest ich bardzo osobisty stosunek do tego rodzaju działań,  

a co za tym idzie na pierwszy plan wychodzą ich emocje, odczucia i związane  

z samorozwojem cele, które starają się osiągnąć. Druga zakłada spojrzenie na organizację 

wystaw z perspektywy reguł rządzących lokalnym polem sztuki; obowiązujących w nim 

stawek i cenionych kapitałów. Obie perspektywy obecne są w cytowanej powyżej 

wypowiedzi młodej artystki, która z jednej strony mówi o radości spotkania odbiorcy  

i świadomości, że dzieła muszą funkcjonować społecznie, poza prywatną pracownią,  

z drugiej zaś sygnalizuje cel, jaki chce osiągnąć, czyli bycie zauważoną, akceptowaną  

i ważną w lokalnym środowisku. 

 

3.3.1. Wystawa jako przeżycie subiektywne 
 

 W badanej zbiorowości szczególnie cenione są wystawy indywidualne, wieńczące 

dany okres twórczości i będące jego domknięciem oraz podsumowaniem. Nie są one 

częste; zdarzają się raz na rok, niekiedy raz na kilka lat. Stosunek do nich jest bardzo 

osobisty i są one dużym przeżyciem, ponieważ autorki i autorzy mówią wówczas wiele  

o sobie, poszukują potwierdzenia słuszności swoich poszukiwań: 
 Wystawa jest dla mnie dużym świętem. Cieszę się, kiedy przychodzą ludzie  

i mogę im pokazać swoje dzieła, wszystko opowiedzieć, chociaż prace mówią 

same za siebie (19K31); 
 Ja sobie tak założyłam, że jedna wystawa rocznie, indywidualna, to jest dobrze. 

Bo ja wtedy pokazuję to, co aktualnie robię i sama odbieram to jako rzecz taką, 

która mi coś pokazuje. Zresztą dla mnie są bardzo ważne wystawy indywidualne, 

bo do nich się długo przygotowuję i one są zawsze jakieś tematyczne. To jest 

istotne dla mnie, żebym sama sobie coś zaprojektowała… Żeby się dobrze 

przygotować, żeby te prace miały... coś wniosły do tego, co było wcześniej, żeby 

coś rozwinęły, żeby się coś wydarzyło nowego. Żeby one były potwierdzeniem 

tego, że warto dalej szukać. Żeby ktoś też na wystawie powiedział coś na temat 
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jakiejś pracy, takiego - co mi pozwoli zrozumieć, że to jest ważne. Że na przykład 

ktoś odnajduje coś istotnego i może warto się po prostu męczyć (18K50). 
 Wielu badanych postrzega siebie i całą zbiorowość artystek i artystów jako 

lubiących samotność introwertyków, wystawę uznaje za duże wyzwanie, szczególnie 

prezentację indywidualną. Wystawa przeżywana jest jako zaproszenie innych ludzi do 

własnego intymnego świata i obnażenie intymnej cząstki siebie, jaką jest własna 

wrażliwość. Jest ona wystawieniem się na ocenę, a ta może nie być korzystna lub 

satysfakcjonująca: 
 Nie mam często wystaw. Wystawa jest dla każdego artysty przeżyciem bardzo 

mocnym i myślę, że zawsze, nawet jak tych wystaw ma się bardzo dużo, to i tak 

się to przeżywa, bo to jest konfrontacja z odbiorcą. Ludzie zazwyczaj są mili 

(śmiech), przyjemni i wszystko jest w porządku, ale malarstwo jest bardzo 

intymną rzeczą i to jest takie odsłanianie siebie, wystawiamy się na widok 

publiczny (34K56); 
 Co jest ważne, to że siebie się pokazuje, obnaża (03K44);  

 Najbardziej boję się samego momentu otwarcia. Człowiek wtedy nie panuje nad 

słowem (21K50). 

  Podobnie jak w przypadku procesu twórczego, szczerość przekazu, w tym 

przypadku  wystawy, „wiarygodność” prezentowanej postawy twórczej, jest gwarancją jej 

pozytywnej oceny przez środowisko. Dlatego istotne jest dla nich, by pokazać prace 

„ważne” dla autorki lub autora, które zrodziły się z istotnych przemyśleń i przeżyć: 
 Ważne jest, żeby to, co pokazuję, było spójne, żeby się broniło… Nie wiem, czy 

człowiek powinien być uwiarygadniany przez to, że inni poklepią po plecach i 

powiedzą, że zrobiłeś dobrą wystawę. Mi nawet poklepanie po plecach wystarczy, 

niż mówienie, że coś jest fajne. Ja nieczęsto robię wystawy indywidualne, chociaż 

miałem już może z czterdzieści. Ale ja też nie jestem taki, żeby dużo 

prezentować. Wolę bardziej kameralne wystawy, gdzie jest dwanaście czy 

trzynaście prac, które mają swoje uzasadnienie dla tematu i żeby były też dla 

mnie ważne w jakiś sposób (14M62). 
 Wystawa jest zatem kolejną okazją, aby potwierdzić i wyeksponować cenione  

w polu wartości. Artystki i artyści często prezentują te same prace, objeżdżając 

województwo z jedną wystawą lub też tworzą rzeczy do siebie bardzo podobne. Wiąże się 

to z tym, że myślenie kategoriami prawdy i szczerości jest o wiele częstsze, niż 

kategoriami nowości. Postawa taka usuwa na dalszy plan kwestię odkrywczości, podjęcia 

dialogu ze zjawiskami współczesnymi w sztuce, a zamiast tego daje poczucie 
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bezpieczeństwa, wynikające z zajęcia słusznego stanowiska i opowiedzenia się po stronie 

„prawdy”: 
 Tutaj jednak mamy do czynienia z takim przekazaniem własnych emocji do 

wnętrza przy użyciu takich elementów, takich wartości, które są dla mnie istotne. 

Ja nie twierdzę, że to dla wszystkich jest interesujące na równym poziomie, ale to 

jest najmniej istotne. Najbardziej interesująca jest ta prawda i ta siła przekazu, 

która jest bardzo istotna dla mnie. Ja się staram, robię wszystko, żeby zbudować 

tam kawałek prawdy o sobie przy pomocy różnych elementów (23M69). 

 Walory formalne, które dominują w myśleniu o dziele, zarówno podczas jego 

powstawania, jaki i oceny, pojawiają się też w myśleniu o wystawie:  
 Na przykład jeśli montuje się swoje prace na wystawę, okazuje się, że one  

w innym wnętrzu są absolutnie inne. Inaczej działają, inny musi być między nimi 

układ, żeby zaistniały, to też jest ciekawe (34K56). 

 Według przekonań funkcjonujących w badanej zbiorowości, przeżyć estetycznych  

widzowi mają dostarczyć zarówno eksponowane dzieła, jak i sam sposób ich ekspozycji. 

Dlatego badani, pytani o to, co jest dla nich najważniejsze podczas organizacji wystawy, 

obok kwestii publiczności, podawali właśnie formalne walory ekspozycji:  
 Przede wszystkim sposób pokazania tych prac, czy aranżacja jest taka, żebym 

im służyła. Czy wyszło tak, jak sobie założyłam, a może jeszcze lepiej (śmiech) 

(13K59); 
 Przed samym pokazaniem to w szczególności ekspozycja ‒ jak wyeksponuję to, 

żeby pokazać temu widzowi te obrazy w taki sposób, jak ja chcę (01K35). 
 Opowiadając o wystawach artystki i artyści bardzo dużą wagę przywiązują 

zarówno do obecności publiczności jak i interakcji, jakie wówczas mają miejsce. Duża 

frekwencja odbiorców na otwarciu podawana była w wielu wypowiedziach jako jedno  

z kryteriów udanej wystawy. Brak widzów lub ich obojętność wpływają na brak 

satysfakcji i uznanie wystawy za nieudaną. Jest to sytuacja, która każdorazowo przed 

otwarciem budzi obawy: 
 Zawsze jest ten strach, że nikt nie przyjdzie (śmiech) (21K50); 
  Mówi się, że wystawa jest nieudana, kiedy przyjdzie na nią mało osób. 

Mieliśmy kiedyś wystawę, gdzie więcej było uczestników niż gości (śmiech), ale 

nie wiem, czy była ona nieudana. Była taka dosyć śmieszna, bo każdy obejrzał 

prace, które widział już sto razy przy montowaniu. Było wesoło (19K31); 
 Dla mnie jest najważniejsze, żeby ludzie licznie przybyli, żeby mnie w ten dzień 

wspierali i docenili moją twórczość (15M35). 
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 Ze względu na brak publiczności za nieudaną w osobistym odczuciu może zostać 

uznana nawet wystawa w najbardziej prestiżowym miejscu:  
Co z tego, że mieliśmy na przykład wystawę w centrum Krakowa w Galerii 

Pryzmat, jak przyszło pięć osób. Ale możemy sobie napisać w życiorysie, że 

mieliśmy (14M62). 
 Przekaz wystawy kierowany jest przede wszystkim do publiczności, która 

uczestniczy w jej uroczystym otwarciu. To zaaranżowane spotkanie widza z dziełami 

zmierza do kulminacyjnego momentu, jakim jest wywołanie przeżycia estetycznego  

u odbiorcy. Moment ten opowiadany jest w kategoriach tajemnicy, czegoś 

nieuchwytnego: 
 Takie wystawy galeryjne są czymś zaplanowanym, gdzie się zaprasza grono 

osób, ale najciekawsze jest to, czego nie możemy tak nazwać i określić, to ta 

przestrzeń między obrazem a widzem. Tam się spotyka ta treść zawarta w dziele 

sztuki z człowiekiem, który to odbiera (29K56); 
 Najważniejsza jest reakcja widzów, to jest dla mnie najistotniejsze. Ważne jest 

to, o czym rozmawiamy, jakie są ich wrażenia i jak to na nich podziałało. Kiedy 

sporo ludzi rozmawiało ze mną na istotne tematy, to znaczy nie, że sporo, bo 

znaczenie ma po prostu jakość tych rozmów. Kiedy znaleźli się na tym wernisażu 

ludzie, którzy chcieli autentycznie ze mną porozmawiać, dowiedzieć się czegoś  

i podzielić się tym, co sami odczuli. To jest ta energia, która wtedy wraca, bo 

rzeczywiście człowiek ma wtedy poczucie, że zrobił coś istotnego (12M43). 
 Dlatego tak dużą wagę wystawiający przywiązują do zainteresowania gości ich 

twórczością. Jego wskaźnikiem dla badanych jest liczba osób zadających pytania  

i inicjujących rozmowę o pracach: 
 Dla mnie najważniejszy jest odbiór. Jak oni postrzegają moje dzieło, jak patrzą 

na moją fotografię. Czy stoją nad tą fotografią, czy przyjdą, wypiją wino i wyjdą. 

Nie lubię robić tak, że zapraszam znajomych "Chodźcie, zróbcie sztuczny tłum. 

Wiem, że nie lubicie mojej fotografii, ale przyjdźcie, żeby było dużo ludzi", bo 

niektórzy tak robią (05M25);   

 Jeżeli tych rozmów jest dużo, to zostaje pozytywne wrażenie, w sensie, że to 

było po coś, komuś potrzebne (06K42);  
 Zawsze jest przyjemnie, jak przyjdzie dużo ludzi, jak są zainteresowani. Jest to 

tak jak mówiłam - dodatkowy bonus, jeśli ktoś rozmawia, chce rozmawiać  

o pracach, jest tego rodzaju zainteresowanie (13K59).   
 Rozmowy takie pokazują, na ile komunikat autorek i autorów prac jest czytelny, 

jak mocno oddziałuje. Artystki i artyści pytani o treść komunikatu zawartego  
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w prezentowanych dziełach, o cel jaki chcą osiągnąć, najczęściej mówili o chęci 

wywołania autorefleksji i pogłębienia samopoznania:  
 Myślę, że chcę poruszyć ducha i skłonić do zastanowienia nad zagadnieniem 

sacrum i też nad sobą, nad tym, co robimy i przeżywamy (15M35);  
 Chcę przekazać to, że można myśleć tak, jak ja myślę. To, żeby odbiorca miał 

też możliwość poznania siebie. W ten sposób otwieram dla niego inną ścieżkę 

myślenia, bo prócz tego, że jest się egoistą, bywa się czasem też altruistą (śmiech) 

(14M62); 
 Moim komunikatem jest to, żeby poznał samego siebie. Żeby nie skupiał się na 

tym, co to przedstawia, żeby nie werbalizował tego, że widzi tytuł i on wtedy 

patrzy się dopiero na obraz, tylko by właśnie skupił się na samym sobie i patrzył 

na obraz myśląc o sobie, co widzi w nim przez pryzmat samego siebie, a nie 

uciekał w takie krótkie jakieś biografie, wstępy, kim jest ten artysta, jakie ma 

właśnie założenia, czy opowiada o jakichś tam historiach […] Także największym 

moim założeniem jest to właśnie, żeby te moje obrazy nie zamykane były w taki 

klatki, żeby człowiek się przy nich nie zamykał, a właśnie otwierał na samego 

siebie i swoje wnętrze, żeby kształtował je (20K24). 
 Intensywność zainteresowania widzów jest czymś rzadkim, ale bardzo 

pożądanym. Pozwala ono artystce lub artyście wyjść poza konwencję wernisażu, którą 

traktują jako coś sztucznego, a dopiero żywa relacja z odbiorcami pozwala przełamać 

schemat. W wypowiedzi o osiągnięciu głównego celu, dla którego wystawy są 

organizowane, jakim jest dotarcie z komunikatem (wystawą, pracami) do widza  

i poruszenie jego emocji, badani angażują  kategorie prawdy i szczerości:  
  Mam kilka wystaw, które były dla mnie bardzo, bardzo ważne. Na przykład 

miałam taką wystawę na festiwalu teatralnym w [nazwa miejscowości] i to była 

dla mnie najbardziej wystawa prawdziwa, szczera. Dziura totalna, drewniane 

domy, krowy w chałupie. Ale w ogóle ci ludzie są super i wszyscy, którzy tam 

przyjeżdżają w tym celu, żeby tam być, więc jak oni przyszli na mój wernisaż, ja 

myślałam, że to będzie wyglądało jak zwykle, czyli przyjdą napiją się wina  

i wyjdą. Bo tak naprawdę, właśnie ludzie nie zastanawiają się tak naprawdę nad 

tym, czy ktoś chce coś powiedzieć, są nieliczne jednostki, które skupią się na pani 

twórczości [...] Natomiast tam, no to przecież ja chyba z godzinę siedziałam  

i rozmawiałam z tymi ludźmi, bo oni pytali o wszystko, od warsztatu, właśnie tak 

jak Pani, poprzez to, dlaczego ten temat (43K36); 
 Byłam strasznie szczęśliwa, jak miałam wystawę na zamku, tematem była 

martwa natura, energia koloru, czy emocja koloru. Szłam na tę wystawę  
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i zobaczyłam dwie starsze panie, które niemal biegły na tę wystawę i jedna mówi 

do drugiej: słuchaj, jakie kwiaty, nigdy takich nie widziałaś, chodź zobacz. To 

była jedyna prawdziwa dla mnie reakcja, one nie wiedziały, kim ja jestem, bo to 

było w jakiś zwyczajny dzień i to była dla mnie niesamowita nagroda, że kogoś to 

faktycznie jakoś zaintryguje, że to będzie później jakimś impulsem do 

popatrzenia na życie i na innych ludzi, czy na ich sposób bycia, w inny sposób niż 

dotychczas. To takie odkrywcze, daje świeżość i wierzę, że takie odkrywcze 

patrzenie, w miarę pozytywne, daje jakąś nadzieję na przyszłość (śmiech) 

(24K61). 
 Przebiegające na wielu płaszczyznach, podczas otwarcia wystaw, interakcje, przez 

część badanej zbiorowości są postrzegane jako konfrontacja. Badani pozytywnie 

waloryzują to pojęcie, skupiając się na jego potencjale ewaluacyjnym: 
 Dzięki wystawie możemy podsumować swoją twórczość, skonfrontować, czy 

ona osiąga jakiś rezultat artystyczny, czy też nie, bo można tworzyć i być w 

jakimś totalnym błędzie. Zdarza się robić rzeczy nieważne przez wiele lat, nie 

mając tego świadomości. Wszyscy błądzimy. Częściej nawet błądzimy, niż 

idziemy właściwą drogą. Feedback u ludzi jest ważny, ale też widzę po pracach, 

czy one działają, czy są takim żaglem bez wiatru (26M56);  

 Spotkanie z bliskimi, z ludźmi, którzy zechcą przyjść zobaczyć prace,  

z osobami, które może też same tworzą i chcą jakby się z tym wszystkim 

skonfrontować, bo to jest też tak, że chodzi się na wystawy… zawsze [imię 

kolegi] to podkreśla, że chodzimy na wystawy… że muszę przyjść do ciebie na 

wystawę zobaczyć, co słychać u konkurencji (śmiech) (18K50). 
 Konfrontacja przebiega też na linii autorka/autor i własny dorobek 

zaprezentowany na wystawie. Nowa, większa przestrzeń ułatwia ocenę aktualnego etapu 

twórczości, co również służy udoskonalaniu warsztatu i koncepcji artystycznej: 
Sala wystawowa daje możliwość takiego oglądu. Też ja bym to tak nawet 

porównał, że tak  ta wystawa gdzieś w obcej przestrzeni daje taką możliwość 

stanięcia obok siebie i popatrzenia trochę właśnie na to, co się robi. No czasami 

gorzka, bo się stwierdza, że słabo albo no niewiele zrobiłem do przodu kroków, 

ale generalnie temu właśnie służy, taka to jest fajna okazja do zobaczenia swojej 

twórczości, tak troszkę z boku no i wreszcie właśnie w tym szerszym kontekście 

(51M51);  

 Dla mnie wystawa jest potrzebna po to, żebym ja zobaczyła swoje prace  

w pewnym ciągu w obojętnej przestrzeni. Bo wtedy jestem w stanie powiedzieć, 

gdzie ja jestem. Co ja zrobiłam, czego nie zrobiłam (22K54); 
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 Z jednej strony ważne jest dla mnie to, żeby sprawdzić swoje obrazy, sprawdzić 

w tym sensie, na ile one są namalowane, na ile one coś znaczą, jakoś wyglądają. 

Poza tym też taki pewien przegląd. (21K50). 
 Odczuwaną korzyścią z udanej wystawy jest też motywacja oraz przypływ energii 

do dalszej pracy i samorozwoju: 
 No i jest taki też powód potem, że po takiej wystawie, no ja przynajmniej bardzo często 

dostawałem takiego kopa. Miałem nowe pomysły, że na przykład z czegoś, co zrobiłem, 

wyszedł następny krok i następny pomysł do jakiegoś cyklu czy... czy przynajmniej do jednej, 

ale innej pracy, że też temu jakby służy wystawa (51M51). 
 Wśród innych korzyści należy odnotować, że wystawa pozwala pozyskać kapitał 

społeczny w postaci nowych znajomości i kontaktów, które przełożyć się mogą na 

kolejne propozycje wystawowe. Panująca na wernisażu podniosła, ale i spontaniczna 

zarazem atmosfera, sprzyja przełamywaniu konwencji i barier w relacjach: 
 Ciekawe, ważne są indywidualne rozmowy z kolegami, z ludźmi, których nie 

znasz, którzy do ciebie podchodzą, zadają ci może na początku proste pytania, ale 

potem z tego wynikają bardzo ciekawe rozmowy, czy nawet przeradzają się 

potem w jakieś spotkania, przyjaźnie czy nawet utrzymywanie kontaktu. To jest 

właściwie fajne… Jeżeli pojawią się indywidualne wystawy, to jest dla mnie 

osobisty sukces, jeżeli spotkam ludzi, których poznam, którzy będą chcieli mnie 

poznać -no to również (21K50). 

 Wystawa, o czym również należy wspomnieć, pozwala potrzymać posiadany 

kapitał społeczny. Prowadzone obserwacje pozwoliły zauważyć, że wernisaże mają dla 

wielu artystek i artystów przede wszystkim wymiar towarzyski. Jest to okazja, która 

motywuje także do przyjazdu osoby zamieszkałe w innych miastach. Aspekt towarzyski, 

wzmacniający poczucie przynależności do grupy, jest szczególnie widoczny podczas 

uroczystych otwarć w dużych instytucjach: 
Dziennik obserwacji nota nr 9: Dyrektor galerii rozpoczyna uroczyste otwarcie. 

Część rozmów cichnie, uwaga publiczności koncentruje się na mówiącym i stojącym 

obok niego artyście. Po chwili za moimi plecami słyszę narastający szum rozmów. 

Niektóre artystki i artyści, którzy są publicznością, tworzą małe dwu-, trzy-  

i czteroosobowe grupki i ściszonym głosem prowadzą ożywione rozmowy na tematy 

niezwiązane z wystawą. Rozmowy nie cichną, gdy przemawiają kolejne osoby. 
Dziennik obserwacji, nota nr 26: Po wejściu do budynku kieruję się do szatni. Stoją 

tu grupki artystek i artystów, i rozmawiają. Niektóre osoby wschodzące witają się  

z nimi wylewnie i dołączają do rozmowy. Przechodzę do sali wypełnionej krzesłami,  

w której ma się odbyć otwarcie. Wokół panuje szum. Niektórzy machają do siebie, 
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głośno przekrzykując hałas, witają się. Po chwili zaczyna się uroczyste otwarcie.  

Z szatni i korytarza dobiegają głośne rozmowy, śmiech[…] Przemówienia dobiegają 

końca. Zostajemy zaproszeni do oglądania wystawy w sąsiedniej sali. Zauważam, że 

kilkanaście osób w ogóle nie uczestniczyło w oficjalnej części; spędziło ten czas  

w szatni i na korytarzu, rozmawiając. 
 Chęć spotkania i podtrzymywania relacji jako motywację dla bywania na 

wernisażach deklarują też w swoich wypowiedziach uczestnicy badań: 
 Najczęściej chodzi się na wystawy ludzi znajomych i to jest główne kryterium 

(12M43); 
 No staram się co jakiś czas gdzieś po prostu bywać. No bywać, przyjechać, 

pojawić się na tym wernisażu. Na zasadzie, też wesprzeć w ten sposób, jeśli 

chodzi o to życie tutaj, że jednak pojedziemy, że  się wspieramy wzajemnie, że 

jesteśmy na tym wernisażu (08M42); 
 Mi się wydaje, że ludzie bardziej chodzą w celach towarzyskich czy załatwiania 

jakichś biznesów niż patrzenia, nie zauważyłam, żeby ktoś specjalnie dyskutował 

(24K61).  
 Wśród osób kładących nacisk na osobisty wymiar wystawy; poszukujących 

intymności podczas spotkań z odbiorcami i własnych przeżyć pod wpływem nowej 

aranżacji prac, pojawia się też kontestacja funkcjonujących w polu reguł: 
 Ja mam zupełnie inne kryteria. Dla mnie nawet wystawa w miejscu, które dla 

innych może być upokarzające, jest istotna, bo to jest moja wystawa i mogę 

przekazać tam swoją wiarygodność. A to, czy to jest BWA czy jakiś zupełnie 

wyalienowany ze środowiska obiekt, dla mnie nie gra roli. Ja nawet wolę takie 

miejsca, bo wtedy wiem, że na wernisażu niekoniecznie pojawi się śmietanka, 

tylko przyjdą Ci, dla których to, co robię, ma jakiś sens. Śmietanka, to są ci 

artyści, dla których ważne jest to, w jakim miejscu się wystawiają (14M62).  

 

3.3.2. Wystawa jako działanie strategiczne 
  

 Młodzi adepci i adeptki sztuki są jeszcze podczas studiów socjalizowani do 

uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym i rozumienia reguł nim rządzących. Udział 

w wystawach studenckich, obok konkursów, jest najpowszechniejszą strategią wejścia do 

gry, czyli zaprezentowania prac w instytucji uznawanej za prestiżową i odnotowania tego 

w biogramie: 
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 Dyrektor dał studentom ściankę, którą tam można powiesić trzy prace, ale 

jednak oni istnieją, wchodzą w to środowisko, mogą zaistnieć na przeglądzie czy 

wystawie jakiegoś znanego twórcy. Oczywiście to musi być praca dobra, 

wysokiej jakości gdzieś tam, ale czuję, że on daje nam taką wolność i chce, żeby 

to funkcjonowało, żeby to żyło, cały czas mówi: przychodźcie, przychodźcie, 

żeby to żyło (43K36). 
 Sukcesem jest bycie zauważonym jeszcze podczas trwania studiów. Nagrody 

studenckie, a następnie uzyskanie dyplomu są wstępną konsekracją, legitymacją do 

uczestnictwa w lokalnym życiu artystycznym, ale pierwszym krokiem do prawdziwej 

konsekracji tożsamej z uznaniem, jest zdobycie akceptacji lokalnego środowiska: 

 Jak ktoś chce bardzo zaistnieć, to musi przede wszystkim dużo malować i dużo 

pokazywać (06K42);  

 Są tacy, którzy chlubią się tym, że na przykład mają wystawy zbiorowe. Nie 

indywidualne są dla nich ważne, tylko zbiorowe, że inni ich zaakceptowali 

(14M62). 

 Bycie zaakceptowanym oznacza wejście do obiegu; dostęp do galerii, kwalifikację 

do konkursów, zaproszenia na plenery, noty w katalogach i albumach. To w sumie 

gwarantuje  podtrzymywanie swojej „widzialności”, ponieważ w środowisku panują 

relacje rodzinne ‒ osoba raz zaakceptowana pozostaje częścią rodziny:  
 Bardzo ważne są wystawy przekrojowe środowiska, których dziś już się raczej 

nie spotyka. Ale może nie dzieł roku, tylko takie przeglądy raz na rok, raz na dwa 

lata. Chociaż zbiorowych wystaw się unika, bo to nie są dobre wystawy, nie mają 

wysokiego poziomu, tak uważają kuratorzy czy dyrekcje, które zarządzają tymi 

instytucjami, ale one są bardzo ważne, są potrzebne i myślę, że źle się dzieje, że 

często BWA w takich miastach rezygnują z tego typu imprez. Bo to scala, daje 

siłę, a jednocześnie pokazuje obraz prawdziwego artystycznego życia, przecież 

wiadomo, że w tak małych miastach, które nie mają ani koneserów sztuki, ani nie 

mają galerii, które by w jakiś sposób poziomowały, wartościowały sztukę, to 

zawsze wszystko jest wewnątrz, ale do tego wewnątrz przychodzą młodzi, 

których trzeba zobaczyć. Odpadają starsi, a poza tym obserwacja rozwoju sztuki 

na przestrzeni dziesięciu, dwudziestu lat artysty jest bardzo ciekawa. W ten 

sposób poznaje się. To jest ważne dla malarza czy grafika, no bo gdzie zobaczysz 

(21K50). 
 Galerie BWA w województwie podkarpackim podtrzymują ten zanikający model 

prezentacji sztuki, organizując wystawy lokalnych artystów w cyklach biennale lub 



135 
 

triennale. Wystawy te są otwarte dla wszystkich członków lokalnego oddziału ZPAP lub 

osób zamieszkujących województwo, ale przyjmują przy tym formułę konkursową,  

w której wyłaniane są „najlepsze” prace, a ich autorki i autorzy oficjalnie nagradzani.   

 Na stronie rzeszowskiego BWA można przeczytać, że biennale ZPAP jest „okazją 

do artystycznej konfrontacji bieżącej twórczej aktywności artystów plastyków 

zrzeszonych w rzeszowskim Okręgu ZPAP” oraz, że: „Biennale ZPAP jest swoistym 

świętem środowiska, które na płaszczyźnie artystycznej pragnie spotkania, konfrontacji  

i dialogu tak różnych postaw i manifestacji indywidualności”8.  

 Moment wręczenia nagród i dyplomów jest jednocześnie przedstawieniem 

publiczności osób, które zyskały uznanie:  

  

  
il. 1: Wręczenie nagród i wyróżnień podczas wystawy członków ZPAP w BWA w Rzeszowie 

 

Jak pokazały prowadzone obserwacje, wśród publiczności wernisażowej artystki  

i artyści dominują liczebnie. Wzajemne bywanie na swoich wystawach z jednej strony 

stwarza okazję do poznania się i nawiązywania relacji, co sprzyja zacieśnianiu więzi 

środowiskowej, z drugiej strony potęguje tremę bycia ocenianym.  

                                                            
8  http://www.bwa.rzeszow.pl/30052019-18062019-biennale-zpap,925.html [dostęp 20.11.2020] 
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 Odwiedzanie wystaw pozwala artystkom i artystom zyskać na czasie we własnych 

poszukiwaniach twórczych. Przychodzenie na wystawy pozwala podejrzeć cudze 

koncepcje, rozwiązania formalne i przez to przyśpieszyć dochodzenie do pewnych 

odkryć: 
 Artyści po to chodzą na wystawy, żeby zobaczyć, jak inni rozwiązują problemy 

i żeby je ewentualnie móc zaadoptować do własnych celów. To jest normalne. Po 

to są premiery w teatrach, żeby inni artyści, krytycy, zobaczyli jak to się robi. To 

jest po to, żeby zobaczyć jak inni rozwiązują problemy, które na tym etapie są dla 

mnie nie do rozwiązania, a być może zobaczę u kogoś klucz do rozwiązania tego. 

Nie chodzi tu o kopiowanie, bo to by było prymitywne i beznadzieje, ale o pewne 

pomysły na rozwiązanie pewnych problemów, które na tym etapie dla mnie są 

nierozwiązywalne, a tu jest gotowa, albo sposób, który można wykorzystać do 

przełamania tego oporu tej materii albo kłopotu, który jest przed nami (23M69);  

 Na przykład jak sama jestem na wernisażu jakimś, to parę razy były to takie 

wernisaże, które zmieniają coś w myśleniu i fajnie, że artyści potrafią tak oddać 

to (18K50). 
Przychodzenie na wernisaże koleżanek i kolegów też nie jest do końca 

bezinteresowne i wynika z kalkulacji:  
 Był taki okres, gdzie rzeczywiście chodziłam na wernisaże, żeby spotykać się  

z ludźmi, żeby uszanować. Chciałam, żeby ktoś przyszedł na moją wystawę, to 

trzeba bywać na innych wystawach. I tak próbowałam to, trzymałam, ale tego 

dużo się namnożyło, że tych artystów jest coraz więcej (33K53). 
 Badani z jednej strony często deklarowali, że nawet jeden widz na wystawie jest 

dla nich sukcesem, ale w ich wypowiedziach pojawiały się też refleksje świadczące  

o tym, że liczba publiczności na otwarciu jest potwierdzeniem ich pozycji w polu. Sukces 

oceniany jest w stosunkach liczbowych: 
 Chociaż ja na przykład mam dużo przyjaciół i znajomych, więc na mojej 

wystawie było 400 osób w BWA, nie? Wyszliśmy o czwartej rano, ja na bosaka, 

więc było super. Ale to też są moi znajomi i wszyscy różni przyjaciele, studenci 

zaprzyjaźnieni i super i XY też ma bardzo dużo. On był na dole, ja byłam na 

górze, więc mieliśmy 400 osób. On liczył te kurtki, co schodziły, bo było zimno. 

Ale tak jak idziemy na otwarcie do BWA to jest 20 osób na sali (43K36). 
 Dla liczących się w polu artystek i artystów, podczas organizacji wystawy  

w doborze prac, ważne jest kryterium nowości. Nowe dzieła są potwierdzeniem, że ktoś 

jest „aktywny twórczo”, co jest ważne wizerunkowo. Galerie budujące swoją markę 
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również zabiegają o tzw. premierę, więc wystawiający czują się zobligowani do 

spełnienia ich oczekiwań: 
 Co do wystaw, staram się, żeby na każdą wystawę był nowy zestaw. Wszystko 

się zmienia, przybywa moich prac, bo ja dużo pracuję i dużo maluję. Nie jest  

w porządku w stosunku do widza, gdybym pokazywała te same prace na innej 

wystawie, więc staram się, żeby to był taki nowy zestaw. Nawet jak nie jest on  

w stu procentach nowy, to w osiemdziesięciu procentach, żeby to była prezentacja 

tego, co aktualnie się dzieje (34K56).  
 W województwie praktykowane jest obwożenie tej samej wystawy przez 

indywidualnych artystów lub tworzenie „objazdowych” wystaw zbiorowych, dla których 

rezerwuje się terminy w kolejnych instytucjach. Takie działania mają dwa uzasadnienia:  

z jednej strony jest to potrzeba spotkań towarzyskich, wystawa jest wówczas pretekstem, 

a kolejne jej wernisaże pozwalają przedłużyć atmosferę bycia razem, z drugiej strony jest 

to chęć podtrzymania „widzialności” w polu, stworzenia wrażenia dużej aktywności 

twórczej. Dodatkowo każda wystawa oznacza kolejną pozycję w biogramie 

artystycznym. Z wypowiedzi badanych wynika, że jest to częsta praktyka: 
  Zawsze proszę artystów, którzy u nas mają wystawę, żeby najpierw przyjechali 

i zobaczyli to wnętrze, to co tu jest do pokazania i żeby w miarę możliwości 

stworzyli wystawę specjalnie dla nas. Niekoniecznie z nowych rzeczy, mogą to 

być starsze rzeczy, ale specjalnie dla nas, żeby to było zrobione, żeby premiera 

była u nas, a nie jakieś tam pokazanie z kolei dziesiątej tej samej wystawy, ja 

staram się tego unikać (23M69). 
  Ja miałam na przykład w kawiarni. Poproszono mnie, czy mogłabym uświetnić 

otwarcie kawiarni. Miałam wystawy tutaj w [nazwa miejscowości 1], ale [imię  

i nazwisko] miał także w [nazwa miejscowości 2], swoją galerię. Prosił mnie, 

żebym go poratowała: „Bo tutaj w [nazwa miejscowości 1], kończy mi się Twoja 

wystawa, a tam mnie jakiś artysta wystawił, a mam za dwa dni otworzyć 

wystawę”. I pytał, czy może sobie pożyczyć moją wystawę. Zgodziłam się  

i pojechała do tamtej galerii, tak przez przypadek, a potem w Nafcie, gdzie ja jej 

nawet nie widziałam. Potem też jakaś szkoła ludowa prosiła i też jej nie 

widziałam (33K53). 
 Biogram jako wizytówka artystek i artystów stanowi rekomendację i jest 

potwierdzeniem pozycji w polu. Jednocześnie jest też kapitałem symbolicznym, który 

poprzez zręczne działania można pomnażać. W polu działa „efekt św. Mateusza” ‒ ci 
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którzy dużo wystawiają otrzymują kolejne propozycje, ci, którzy mało, mają z każdym 

rokiem coraz mniej propozycji i otwartych drzwi: 
 Niektórzy artyści robią tą listę, żeby pokazać, że no mieli na przykład  

w znaczących galeriach, tak, bo może rzeczywiście takie napisanie ogólne, że 

zorganizował 30 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz brał udział  

w 200 wystawach, mnie by wystarczyło, bo to jakby świadczy o tej aktywności 

jego bieżącej, prawda? Jeżeli ja spotykam człowieka, który ma 40 lat i ma na 

przykład faktycznie 300 wystaw zbiorowych na koncie, to ja widzę, że ten 

człowiek, no nie wiem, przynajmniej rocznie 10-15 razy musiał wziąć udział, 

więc to jest ktoś, kto tworzy, tak? (51M51). 

 Dlatego tak ważne jest strategiczne budowanie własnego wizerunku poprzez 

biogram artystyczny. Według obowiązującej w polu hierarchii, za najbardziej prestiżowe 

uważane są „duże galerie” w rodzaju BWA, czy galerii ZPAP, kolejne miejsce zajmują 

wystawy „za granicą” (w których nie tyle istotne są konkretne miejsca, ale sama 

lokalizacja za granicą), następnie mniejsze galerie, a na końcu sale wystawowe w domach 

kultury i bibliotekach: 
 Największe galerie. Każdy artysta marzy, żeby w jakiejś wielkiej galerii  

w Warszawie się pokazać, a żeby zaprosili artystę to... to już jest uśmiech na 

twarzy. Wtedy się nie myśli, czy będą płacić za to, czy nie. Wtedy nie myśli się  

o pieniądzach, tylko się myśli, że: „Mogę się w końcu pokazać w dużej galerii, 

mam całą galerię dla siebie". Bo jak artysta ma z kimś zdjęcia czy swoje dzieła, 

obrazy, to już jest inne podejście: „Fajnie, duża galeria” (05M25). 
 A jeżeli dostaję katalog pani, która jest po 60-tce i pisze, że ona miała pięć 

wystaw i w dwóch konkursach jakąś nagrodę, no to widać, że taki malarz 

niedzielny (śmiech). A ta lista, myślę że lista jest uzasadniona przynajmniej 

wtedy, gdy rzeczywiście można się pochwalić znaczącymi galeriami. To po prostu 

jest taki rodzaj pokazania: nie wystawiam w „gokach” i „mokach” i bibliotekach, 

tylko, no, w jakiś tam renomowanych galeriach (51M51); 
 Znam gościa, który oceniał artystów po miastach, jak ktoś się urodził na 

przykład w Krośnie i miał wystawy w Krośnie i okolicach, to już wiedział, co to 

jest za artysta. Ale jak widział, że ktoś jest z Krosna a ma wystawy na przykład  

w Nowym Yorku, to jest już rzeczywiście artystą. I nie ważne już, gdzie były te 

wystawy, w jakim miejscu. Mogły być na przykład w szaletach miejskich, gdzie 

każdy się załatwia, ale ważne, że był to Nowy York (33K53). 
 Artystki i artyści są świadomi obowiązującej hierarchii i tego, że są nieustannie 

oceniani poprzez swój dorobek, dlatego kierują się nią przy wyborze miejsc na wystawę. 
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Wiedzą, że złe decyzje mogą zdyskredytować wizerunek osoby, która osiągnęła sukces 

artystyczny i zdegradować osiągniętą w polu pozycję: 
 No ale jeśli ktoś pisze, że wypisuje listę, że miał w gminnym ośrodku kultury  

w Łańcucie, potem miał w bibliotece publicznej w Łańcucie, potem miał  

w Rakszawie wystawę, jedna mu się zdarzyła zbiorowa w WDK w Rzeszowie, no 

to wiem, co to za artysta. Bo to jest artysta, który już ciśnie się z tyłu głowy, nie 

dostał się po prostu do takiej nawet galerii jak BWA w Rzeszowie, a on ma 

konieczność wystawiania, więc po prostu wciska się w takie mniejsze miejsca, 

gdzie po prostu ma szansę zorganizować tę wystawę, doprosić się jej (51M51); 
  I tak się zastanawiałam, jak będzie w mojej biografii wyglądać szkoła ludowa, 

ale też nie chciałam im odmawiać. Ale dla artystów ma znaczenie, czy to jest dom 

kultury, osiedlowy dom kultury, czy to jest jakaś galeria, na przykład w Zachęcie, 

gdzie artyści się biją i są artyści, którzy nigdy tam nie będą. Są w Warszawie takie 

galerie z wyższej półki, gdzie czeka się około pięciu lat i trzeba mieć znane 

nazwisko, rekomendacje. Potem artyści się zachwycają, zazdroszczą (33K53). 
 Szczególnie o dużą liczbę wystaw zabiegają artystki i artyści pracujący na 

kierunkach artystycznych. Są oni rozliczani ze swojej aktywności artystycznej przez 

zwierzchników w związku z obowiązującą uczelnie parametryzacją. Osoby, które dużo 

wystawiają, są cenne dla instytutu czy wydziału sztuki, ponieważ ich działania przynoszą 

punkty. Dodatkowo ilość wystaw liczy się podczas starań o stopień naukowy: 
 To chyba jest też taki schemat, który no funkcjonuje i jedne notki biorą się  

z wglądu w drugie, a stąd rodzą się i klonują tak te zapisy. One też wynikają z 

tego, że chyba to sporządzanie sprawozdań rok rocznie, i „uliczbowienie” się 

takie pojawiło już jakiś czas temu. Dlatego, takie zalecenie sześciu wystaw 

indywidualnych rocznie, też było w pewnym momencie. I myśmy wszyscy się 

starali sześć wystaw zrobić rocznie. Bo taki był wymóg, że wtedy jakby przelicza 

się to na artykuły. Faktycznie to jakieś takie wytyczne były (18K50). 
  Zupełnie innymi kryteriami kierują się artyści komercyjni. Ci nie zabiegają  

o wystawy, a nawet traktują je jako wydarzenie zaburzające proces sprzedaży poprzez 

zablokowanie na miesiąc prac. Stosunek do wystaw zmienia się jednak wraz  

z osiągnięciem sukcesu komercyjnego, natomiast droga do tego sukcesu wiedzie również 

poprzez właściwą strategię wystaw: 
 Na początku, jak zaczęłam malować, zależało mi na wystawach, żeby jakoś ten 

swój artystyczny życiorys wzbogacić, ale teraz nie robię wystaw, chyba że ktoś 

mnie poprosi. Sama o to nie zabiegam, bo to jest logistycznie trudne, ja żyję ze 

sprzedaży tych prac przez internet. Jeśli te obrazy są gdzieś na wystawie  
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i jednocześnie funkcjonują w internecie, to jest to kłopotliwe, więc wolę mieć te 

prace u siebie. Jednak jak ktoś mi zaproponuje, to raz czy dwa razy w roku 

chętnie się zgadzam (28K40); 
 Są artyści, którym nie zależy na sławie i ja takich artystów uwielbiam. Oni 

uwielbiają na przykład namalować jakiś pejzaż i on jest taki genialny, i on się 

sprzedał. I co on ma wystawić, jak on ma kolejnych klientów i uwielbia to, co 

robi. Miał może na studiach, bo wypadało mieć jakieś. Często się zdarza, że 

przyjeżdża jakaś galeria i chce go mieć. (33K53). 
 Wystawy takich artystek i artystów mają za cel sprzedaż prac, więc ekspozycja 

jest bardziej prezentacją oferty, a rozmowami, interakcjami z publicznością rządzą zasady 

ekonomii: 
 Na pewno fajny klimat jest ważny na samym otwarciu. I tyle. Jestem bardzo 

ciekaw odbioru ludzi, ale nie jest to jakoś specjalnie ważne dla mnie. Zawsze po 

prostu ciekawi mnie, kto kupuje moje prace, kto decyduje się, żeby powiesić 

sobie akurat taki obraz, zamiast jakiejś reprodukcji z Ikei (07M40);  
 To było tak, że te obrazy były gdzieś wcześniej w internecie i po prostu ja dałam 

znać osobom potencjalnie zainteresowanym tymi pracami, że będę miała wystawę 

i oni przyjechali specjalnie, żeby zobaczyć na żywo, także to nie tak, że w [nazwa 

miejscowości] jest jakieś środowisko, które kupuje, tylko ludzie specjalnie 

przyjeżdżają, żeby upewnić się, że to wygląda tak, jak na zdjęciu i przy okazji 

kupić. W czasie trwania wystawy parę sprzedało się jeszcze przez internet, jakiś 

dobry miałam miesiąc i co chwilę tam chodziłam te prace wymieniać, ściągać, 

wieszać coś nowego (28K40). 

3.3.3. Wernisaż jako performans społeczny  
 
 Marian Golka (2008: 135-136) uznaje wernisaże, ze względu na ich 

powtarzalność, uregulowany normami przebieg oraz ich pełniące istotne funkcje 

społeczne symboliczne znaczenie, za jeden z rytuałów artystycznych. Badacz,  zaliczając 

do rytualnych zachowań wszelkie „rutynowe przejawy uczestnictwa w kulturze”, które 

polegają na „bezpiecznym  kontakcie z wytworami kultury bez uznawania ich wartości  

i szczególnego przeżywania ich”, formułuje hipotezę, że „rytuały w systemie 

artystycznym zwiększają powierzchowność odbioru sztuki” (tamże). 

 Tymczasem obserwacja działań badanej zbiorowości przekonuje bardziej do 

potraktowania wernisażu jako „performansu kulturowego”, którego celem jest właśnie 

przekonanie publiczności do wartości wytworów kultury i ukierunkowania jej percepcji  
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w kierunku doświadczenia przeżyć estetycznych. Według Jeffey’a Alexandra (2010: 370) 

performans kulturowy jest procesem społecznym, poprzez który aktorzy, indywidualnie 

bądź zbiorowo, prezentują innym znaczenie swej sytuacji społecznej”, znaczenie, w które 

oni – jako aktorzy społeczni – świadomie bądź nieświadomie chcą, aby uwierzyli inni. 

Skuteczny performans to taki, który przekonał innych, że przedstawienie jest prawdziwe 

wraz ze wszystkimi dwuznacznościami (tamże: 371). Odbiorcy wówczas przyjmują 

działania i gesty aktorów, wskazania na motywy i wyjaśnienia, jako uzasadnione. 

 Scenariuszem kulturowym, odgrywanym każdorazowo podczas wernisażu, jest 

celebrowanie uznania dla artystki lub artysty i ich sztuki. Wernisaże mają swój 

„uświęcony” wiekami tradycji stały przebieg, który w zależności od instytucji ulega 

niewielkim modyfikacjom. Ta powtarzalna, uproszczona rama poznawcza skłania do 

intuicyjnego i bezrefleksyjnego zaufania, że osoba prezentowana przez galerię zyskała 

już uznanie jako artysta, a jej dorobek jest elementem oficjalnej historii sztuki. Osoba 

wystawiająca zaprasza publiczność do uczestnictwa w czymś unikatowym, co było 

udziałem publiczności podczas wystaw i konkursów w innych znakomitych galeriach. 

 Performans ten nie jest odgrywany w miejscu przypadkowym, ale w galerii; 

przestrzeni elitarnej, wydzielonej z przestrzeni publicznej, oddzielonej również od 

codzienności, w której istniałoby ryzyko, że działanie artystyczne mogłoby zostać 

nierozpoznane. Jeden z warunków skuteczności performansu zostaje zatem spełniony 

poprzez właściwe umieszczenie na scenie (mise-en-scène), gwarantujące, że wydarzenie 

aktualne zostanie wpisane w wielowiekową tradycję historii sztuki, a przez to nastąpi 

połączenie w owej przestrzeni i czasie różnych systemów znaczących dla publiczności. 

 Uwiarygodnieniu performansu służą odpowiednie rekwizyty (il. 2). Pierwszą 

grupą są te typowo artystyczne, jak dzieła w ramach lub na postumentach, drugą 

natomiast, te nadające splendor: oświetlające wydarzenie reflektory, kwiaty, listy 

gratulacyjne i catering. Stół z symboliczną lampką wina niekiedy rozrasta się do 

rozmiarów stołu bankietowego, a rangę wydarzenia i jej głównego bohatera podnosi 

dodatkowo obecność znakomitych gości, którzy są osobno wyczytywani i witani (są to 

posłowie, senatorowie, osoby reprezentujące władze samorządowe, dyrektorzy instytucji 

itp.). 
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il. 2. Wernisaż dwóch artystów w galerii WDK w Rzeszowie 

 

Przebieg wernisażu prześledzić można na przykładzie dwóch wydarzeń, 

opisanych w notach sporządzonych podczas obserwacji w dwóch różnych galeriach. 

Wydarzenia te różnią się stopniem formalności, ale ich scenariusze pozostają podobne: 

Dziennik obserwacji, nota nr 2: 

 Godzina 17.50 

Przychodzący witają się ze sobą, niekiedy wylewnie. Stają parami, trójkami i 

rozmawiają, niektórzy bardzo głośno. Starsza kobieta i mężczyzna wyraźnie nikogo nie 

znają, oglądają obrazy, chodząc od obrazu do obrazu. Wchodzący nie oglądają prac, 

tylko rzucają okiem na ekspozycję i podchodzą do znajomych, aby się przywitać. 

Artystka rozmawia z pracownikami galerii i z osobą towarzyszącą. 

Godzina 18.00 

Nadal trwają  rozmowy, dochodzą stopniowo jeszcze inni goście. Towarzysz artystki 

robi zdjęcia osobom przybyłym na wernisaż. Chodzi po sali i fotografuje imprezę. Jest 

około 30 osób łącznie. Stroje codzienne, 3 panie w bardziej wieczorowych. Artystka 

ubrana w swobodny, codzienny strój. 

Godzina 18.15 

Pracownicy galerii z artystką stają na środku galerii, naturalnie formuje się rodzaj 

sceny, widzowie tworzą półkolisty krąg. Jest fotograf z galerii, robi zdjęcia otwarcia. 

Rozpoczyna się oficjalne otwarcie. Używany jest mikrofon, choć sala jest niewielka. 



143 
 

Pani reprezentująca sponsorującą firmę wita artystkę i gości. Przedstawia ideę 

firmowych spotkań ze sztuką. Oddaje mikrofon osobie prowadzącej otwarcie. 

Mikrofon nie działa. Ten rezygnuje z mikrofonu. Opowiada o artystce. Przedstawia ją 

jako pracownika galerii w - -, kuratora wystaw (nie wspomina, że podstawowym 

zajęciem artystki jest bycie instruktorem plastyki w lokalnym centrum kultury). Bardzo 

długo z detalami mówi o profesorze, w którego pracowni artystka robiła dyplom, 

jakim był wspaniałym kolorystą i pedagogiem, tak jakby chciał uprawomocnić i 

nobilitować sztukę artystki poprzez autorytet jej mistrza. Trochę trwa to za długo i jest 

niezręczne. Artystka wydaje się zakłopotana. Potem mówi o ilości wystaw artystki, 

gdzie i ile. Pada pytanie czy ta wystawa jest pierwszą indywidualną w Rzeszowie. 

Artystka potwierdza, ale zaznacza, że były już zbiorowe wystawy. Prowadzący 

opowiada o obrazach artystki i ogłasza, że można je kupić. Artystka entuzjastycznie 

ogłasza, że wszystkie są do kupienia. Głos zostaje oddany artystce. Ta opowiada o 

miłości do malarstwa. O tym, że już jako dziecko odkryła w sobie pasję malarską. Że 

studia naturalną konsekwencją. Że cały czas maluje, prowadzi dziennik malarski. Że 

musi po prostu to robić. Zaprasza do oglądania. Prowadzący zaprasza do rozmów z 

artystką. Artystka otrzymuje kwiaty i prezent od sponsorującej firmy. 

Po otwarciu, tylko jeden artysta podchodzi do artystki z winem i inicjuje rozmowę. 

Reszta przechodzi do sali z poczęstunkiem, tworzy grupki i rozmawia ze sobą. 

Artystka, gdy przychodzi do sali, nie budzi zainteresowania.   

Godzina 18.45   

Uczestnicy stopniowo się rozchodzą. 

 

 Dziennik Obserwacji, nota nr 15: 

 Sala jest wypełniona ludźmi, około 30 osób, część tworzy grupki i rozmawia, część 

ogląda obrazy. Osoby wchodzące zaczynają od oglądania i porzucają je, gdy widzą 

kogoś znajomego. Większość osób się zna, są to stali bywalcy galerii. Gdy następuje 

sygnał rozpoczęcia wernisażu, publiczność przesuwa się na jedną połowę Sali, 

tworząc przestrzeń dla artysty i pracowniczki galerii. Pracownica galerii przedstawia 

artystę: zaczyna od  skończonych studiów, aktualnej pracy, osiągnięć artystycznych. 

Śmieje się, prowadzi dialog z artystą, potwierdzając przekazywane informacje. 

Przekazuje głos artyście. Artysta ze szczegółami opisuje kontekst powstania prac, 

organizacji wystawy, historię obecności w tej galerii (z sentymentem i sympatią). Na 

koniec zaprasza do rozmów z nim. Oklaski. 

 Przez cały czas artyście i publiczności są robione przez pracownika galerii zdjęcia, 

które trafiają potem na Facebooka galerii, jako relacja z imprezy.  
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 Na środku sali bawią się dzieci, niektóre dzieci prawdopodobnie znają się i 

regularnie spotykają na wernisażach, wchodzi chłopiec z deskorolką, którą kładzie na 

podłodze obok taty.  

Po zakończeniu części oficjalnej, ludzie częstują się winem i w grupkach kontynuują 

rozmowy. Artysta podchodzi do znajomych i odbywa z nimi krótkie rozmowy. Niektóre 

osoby podchodzą do artysty i zadają mu pytania o obrazy. 

Osoby, które weszły spóźnione, w momencie zakończenia przemówień, od razu 

dołączyły do grupy znajomych, nie oglądając wystawy. 

Po 30 minutach stali bywalcy zaczynają organizować się do wyjścia na after party do 

pobliskiej kawiarni. 

 Pierwszy etap wernisażu to oczekiwanie na publiczność, której daje się czas, aby 

zapoznała się ze „sceną” i rekwizytami. Sygnał rozpoczęcia to moment, gdy z przestrzeni 

galerii zostaje wydzielone miejsce, w którym rozpocznie się performans. Artystka lub 

artysta stają się wówczas solistami, wspieranymi przez pracownika lub pracowniczkę 

galerii w realizacji scenariusza, publiczność odsuwa się na zapewniający dobrą 

widzialność dystans (il. 3 i 4). 

 Najpierw, po powitaniu, następuje przedstawienie autorki lub autora poprzez 

jej/jego pozycję w polu sztuki i osiągnięte sukcesy. Przekazanie informacji o randze 

artysty ukierunkowuje na wartość wytworów. Według Stanisława Ossowskiego (1966: 

373-374), kluczową rolę w kształtowaniu się przeżyć estetycznych odgrywa sugestia 

społeczna; „przekonanie, że dzieło, które mamy przed sobą, jest naprawdę dziełem 

wielkiej wartości, zazwyczaj ułatwia – niekiedy bardzo poważnie – zajęcie postawy 

estetycznej”. W tym przypadku taką „sugestią społeczną” jest prezentacja biogramu 

osoby wystawiającej; rangi uczelni i pracowni dyplomowej, nazwiska mistrza, lista 

ważnych wystaw i nagród.  

 Następnie ma miejsce przybliżenie widzom wystawy, poprzez opisanie procesu 

twórczego, celów oraz zawartych w pracach znaczeń. Ten moment jest dla artystek  

i artystów bardzo ważny, dlatego zabiegają o możliwość opowiedzenia o wystawie: 

 Jak nie ma wernisażu, to tak naprawdę artysty przy wystawie nie ma. Nikt nie 

siedzi przy swojej wystawie, więc ten jedyny kontakt, gdy gościmy te osoby, 

które chcą przyjść do nas na wystawę, jest na wernisażu. Potem to już się dzieje  

i żyje własnym życiem (34K56).  
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 Pomimo licznych deklaracji, że ich sztuka, w przeciwieństwie do paradygmatu 

współczesnego, nie potrzebuje wyjaśnień, artystki i artyści zabiegają o teksty 

opowiadające o ich twórczości: 

One nie mają takiej swojej historii opisowej, którą chciałabym przedstawić. 

Myślę też, że moje prace nie potrzebują jakiegoś szczególnego opisu, 

interpretacji. Czasami malarstwo współczesne, sztuka współczesna rzeczywiście 

tego potrzebuje, żeby człowiek mógł wiedzieć, na co patrzy, żeby go naprowadzić 

na to, o co chodziło twórcy. Ja myślę, że moje prace tego nie wymagają (Audycja 

nr 7 tom 3). 
Praktyka ta pokazuje, że wbrew deklarowanym treściom, mają świadomość, że 

dzieło nie broni się samo i chcą jednak mieć okazję wytłumaczenia się z dzieł; pokazania 

ich celowości, usprawiedliwienia niedociągnięć jako celowych zabiegów. Niektórzy przez 

lata wypracowują własne strategie takich przemówień: 
Potem jakby, coś mówię ludziom, zawsze na otwarciu coś mówię ludziom.  

A staram się mówić trochę inaczej, niektórzy artyści nie lubią mówić, nie znaczy, 

że są małomówni, ale po prostu uważają, że nie będą truć ludziom za długo. Ja 

czasami coś powiem, czasami mi mówią, że za długo trochę, ale staram się jakby 

trochę inaczej, nigdy się nie przygotowuję, tego co mam powiedzieć, bo bardziej 

patrzę na ludzi. Kto mi przyszedł i co trzeba powiedzieć. Więc jakby kieruję 

myśli w różne strony, jestem zupełnie otwarty i dzięki temu, to co mówię jest 

bardziej żywe. Jeżeli mi się to uda, to jestem bardzo zadowolony. Oni tego 

słuchają i to od razu po twarzach widać, że są zainteresowani, także to już jest 

taki sukces. No i potem gdzieś tam mam jakieś rozmowy i oczywiście są takie, że 

ktoś przychodzi i takie: ach, jakie piękne wszystko jest. To ja się rozpływam, ale 

to nie jest to. Natomiast jak kogoś wkurzy coś, i to zwłaszcza od mężczyzn, bo to 

oni się częściej wkurzają, że gdzieś żeś mnie tu zmylił, że, coś… ale widzę, że 

gdzieś wszedł w ten obraz, jakąś szparę znalazł dla siebie i gdzieś go tam 

złapałem w coś. W jakieś sidełko, małe. Znaczeniowe albo przestrzenne. Jakieś 

takie coś tam. To jestem zadowolony, to jest sukces (41M56).  
Stanisław Ossowski (1966: 232) zauważył, że na ocenę dzieła, a przez to na 

przeżycia estetyczne względem niego, wpływa nasze przekonanie o zamiarach twórcy, że 

przy ocenie bierzemy pod uwagę stosunek zamiaru i wykonania. Wernisaż jest więc 

momentem, gdy autorka lub autor dzieła korzysta z okazji wytłumaczenia się odbiorcom, 

zarówno ze swoich zamiarów, procesu twórczego, jak i własnych odczuć związanych  

z pracami wystawianymi i odpowiedniego ukierunkowania widzów. Co więcej, 
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wystawiający podczas wygłaszania komentarzy i udzielania wskazówek do tekstów  

w katalogach towarzyszących wystawie, cytując J. Alexandra (2010: 371): „przedstawiają 

siebie jako motywowanych przez troski egzystencjalne, emocjonalne i moralne”. Ta 

uniwersalność komunikatu gwarantuje dramaturgiczną skuteczność, poprzez analogię do 

problemów doświadczanych przez publiczność, pozwala osiągnąć akceptację ze strony 

publiczności oraz psychologiczną identyfikację z aktorami. Gdy członkowie publiczności 

„rzutują siebie samych na postaci oglądane na scenie” i trafnie dekodują znaczenia 

zakodowane przez aktorów, następuje „kulturowe rozszerzenie” performansu, czyli 

spełniony kolejny warunek jego powodzenia (tamże: 372).  

 J. Alexander (2010: 395) zwraca również uwagę na kluczowy dla udanego 

performansu autentyzm aktorów: „autentyczna osoba zdaje się działać bez sztuczności, 

bez samoświadomości, bez odniesienia do pewnego pieczołowicie przemyślanego planu, 

bez zainteresowania manipulowaniem kontekstem swoich działań czy ich rezultatami. 

Autentyczność znamionuje sukces”. W przypadku wernisaży atmosfera autentyczności 

budowana jest poprzez zachowanie pozorów luźnej rozmowy, improwizacji na potrzebę 

chwili; artyści podkreślają też swoją nieumiejętność przemawiania, to, że wyrażają się 

przez dzieło i że nie chcą dorabiać zbędnej teorii.   

 Podczas wernisażu pracownicy galerii tworzą z niego szczegółową fotograficzną 

relację. Zdjęcia te publikowane są na stronie internetowej instytucji i na profilu 

facebooka. Analiza relacji ze stron trzech galerii (BWA w Rzeszowie, BWA Galerii 

Sanockiej i Galerii R_Z w Rzeszowie) pokazuje stały schemat doboru zdjęć. Relację 

rozpoczyna ujęcie osób przemawiających, czyli jest to artystka/artysta w towarzystwie 

pracownika galerii (niekiedy wręczenie kwiatów, listów gratulacyjnych, przemówienia 

innych gości), następnie ujęcie publiczności słuchającej przemówień, kolejne ujęcia to 

udokumentowanie atmosfery wernisażu: uśmiechnięci, zajęci rozmową goście, osoby  

z lampką wina oglądające prace, dyskusje odbiorców przed konkretnymi pracami  

i rozmowy z artystką/artystą. Wszystkie publikowane w mediach relacje raportują sukces 

wydarzenia.  

  Niektóre galerie są galeriami jednego dnia – dnia wernisażu, ponieważ po nim 

wystawa jest niedostępna dla publiczności (galerie na terenie firm, oparta na 

wolontariacie Galeria R_Z i in.) i funkcjonuje jedynie jako przekaz medialny.  

 W województwie podkarpackim brakuje instytucji niezależnej krytyki, która 

wydawałyby z zewnątrz sądy na temat formy estetycznej performansów czy też 
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„prawomocności użycia określonego rodzaju władzy performatywnej” (Alexander 2010: 

409). Zwykle sądy takie wydają krytycy, wyspecjalizowani dziennikarze lub 

intelektualiści związani ze środowiskami akademickimi (tamże). W przypadku badanej 

zbiorowości, media mają afirmatywny stosunek do wszelkich podejmowanych przez nią 

działań. Dodatkowo obowiązuje zasada nie wygłaszania krytycznych sądów od 

wewnątrz: 

 Ale na wernisażach raczej nie. Myślę, że później ludzie przychodzą i mogą 

sobie gdzieś tam komentować, ale na samych wernisażach atmosfera jest taka, że 

spotykamy się rzeczywiście i jeżeli ktoś komuś coś krytykuje, to chyba tak 

bardziej jakby po cichu. Że tego się nie słyszy raczej. Na wernisażach panuje 

takie zobojętnienie trochę. Spotykamy się, szanujemy tą osobę, też atmosfera 

wernisażu jest taka, że mamy artystę, który do nas mówi, podzielił się z nami 

pracami, no to jest to bardzo ważne i tutaj wiesz, nie wypadałoby mu wytykać 

(18K50).  

 Istnieją jednak pewne wewnętrzne regulacje, wynikające z potrzeby samonadzoru 

środowiska nad działaniami wewnątrz niego. Regulacja i kontrola służy „polepszeniu” 

zdolności skutecznego rzutowania performansu (Alexander 2010: 410). Mechanizmy 

selekcji poszczególnych stowarzyszeń koleżeńskich i instytucji prezentujących sztukę  

i związane z tym tworzące się hierarchie prestiżu, dostarczają czytelnego komunikatu  

o tym, które performanse są prawomocne, a które nie, która „scena” gwarantuje 

podtrzymanie odgrywanego statusu artysty i sztuki, a która ich prawomocność poddaje  

w wątpliwość.  

 Wernisaże - jako prawomocne performanse kulturowe - miewają siłę integrującą. 

Wzajemne uczestnictwo w performansach integruje lokalną zbiorowość artystek  

i artystów, którzy strategicznie uznają prawomocność performansów koleżanek i 

kolegów, licząc na wzajemność z ich strony podczas własnych wystaw. Integrują one 

również publiczność, która przekonana do znaczeń, czuje, że uczestniczy w jakimś etapie 

powstającej na ich oczach historii sztuki. Większość publiczności to zwykle stali bywalcy 

danych instytucji (co pokazała analiza relacji fotograficznych publikowanych przez 

galerie i własna obserwacja). Członkowie publiczności chętnie prezentują siebie jako 

stałych gości, zawsze przychodzą w towarzystwie, zachowują się bardzo swobodnie, a po 

uroczystym otwarciu i obejrzeniu prac, dzielą się między sobą wrażeniami i oddają 

rozmowom przy lampce wina (il. 5 i 6). 
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Dziennik obserwacji, nota nr 2: Do windy wsiadają ze mną kobieta i starszy 

mężczyzna. Mężczyzna opowiada, że zaprosił kilka osób na wernisaż, informuje, że 

ostatnio opuścił kilka wernisaży. Wyraźnie stara się pokazać, że jest tu stałym bywalcem.  
Dziennik obserwacji, nota nr 17: Wychodzę z galerii, za mną idą dwie starsze panie. 

Rozmawiają o ostatnich wernisażach, gdzie i z kim na nich były. Jedna planuje pójść na 

kolejny w tym tygodniu do innej galerii. Pyta koleżankę, czy też się wybiera, ta jednak 

stwierdza, że na ten tydzień jej wystarczy wrażeń. 

Dziennik obserwacji, nota 19: Wchodzę do galerii 15 minut przed rozpoczęciem 

wernisażu. Sala wystawowa mieści się na piętrze. Prowadzą do niej drzwi po lewej 

stronie korytarza. Po prawej stronie są drzwi do pracowni pracowników galerii. W 

pomieszczeniu znajduje się znaczna grupa ludzi, słychać głośne rozmowy i śmiech. 

Wchodzące do galerii osoby, w zależności czy są zaprzyjaźnionymi „stałymi 

bywalcami”, czy też „zwykłą publicznością” kierują się na prawo lub na lewo. 
 

 
 

il. 3. Wernisaż w BWA Galerii Sanockiej - moment przedstawienia artysty 
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 il. 4. Wernisaż w BWA Galerii Sanockiej - publiczność w czasie otwarcia wystawy 
 

  
 

il. 5. Publiczność podczas wernisażu – Rzeszów, Muzeum Etnograficzne 
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il. 6. Publiczność podczas wernisażu – BWA Galeria Sanocka, Sanok 
 

3.3.3. Podsumowanie 
 
 W przeciwieństwie do samej wystawy, która dla artystek i artystów zawsze jest 

ważnym przeżyciem, jej organizacja wielokrotnie przypomina bardziej profesjonalne 

zarządzanie karierą, niż altruistyczne i spontaniczne dzielenie się głębią własnych 

doświadczeń artystycznych. Wpływa na to przede wszystkim presja czasu (okresem, 

kiedy należy zaistnieć, jest czas młodości), ograniczony dostęp do zasobów (oczekiwanie 

na wolny termin w galerii trwa nawet trzy lata), ograniczona liczba miejsc na plenerach 

(dodatkowo obowiązuje rekomendacja), konieczność prezentacji dorobku w momencie, 

gdy nie stracił walorów świeżości (aktualne prace), a także potrzeba takiego wyboru 

miejsc i relacji, które w przyszłości zaowocują kolejnymi propozycjami. Dlatego 

opowiadanie o wystawie przez artystki i artystów, często przypomina robienie bilansu 

zysków (korzyści to: pogłębienie świadomości artystycznej, samorozwój, uczucie 

satysfakcji, uznanie środowiska) i poniesionych kosztów, zwłaszcza tych emocjonalnych 

(strach, niepewność, bycie poddawanym ocenie, konfrontacja, uczucie niedocenienia). 

Osobisty stosunek i głęboko emocjonalne przeżywanie wystaw nie wyklucza 

świadomości istnienia reguł i hierarchii w polu oraz stosowania skutecznych strategii: 
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Nie da się ukryć, że tak jest. Gdzieś tam podskórnie, ktoś może tego nie 

okazywać zewnętrznie, ale na pewno dla tej osoby istotne jest, kto przyszedł na 

otwarcie, jak to zostało docenione, w jaki sposób zostało zauważone, czy jest to 

miejsce prestiżowe, czy nie jest prestiżowe, czy jest to wystawa poza miejscem 

zamieszkania i to miejsce jest ważne w skali Polski (14M62). 
 Każdą wystawę można zatem rozważać jako wydarzenie mające osobiste, 

emocjonalne walory i jako strategię. Strategię w wymiarze osobistej kariery i strategię 

lokalnego środowiska artystycznego, kiedy to wystawa zmienia się w narzędzie zdolne do 

rzutowania przekonujących form symbolicznych, w tym przypadku uprawomocnienia 

określonej wizji artysty i sztuki oraz uznania ich za kontynuację i część najlepszych 

tradycji historii sztuki. 

 Według J. Alexandra (2010: 396) w złożonych społeczeństwach performance 

starają się przezwyciężyć fragmentaryzację, poprzez tworzenie płynności i odzyskać 

ulotne doświadczenie rytuału, poprzez wyeliminowanie lub zanegowanie skutków 

społecznego i kulturowego rozdzielenia, dlatego udane performance ponownie scalają 

historię. Wernisaże w badanej zbiorowości - jako performance - potwierdzają tę 

prawidłowość. Widzowie i sami artyści, który żyjąc w innych realiach obserwowaliby 

ścieranie się paradygmatów i konkurujące ze sobą koncepcje artysty i sztuki, tu bez 

względu na instytucję, którą odwiedzają, czy w której wystawiają, uczestniczą  

w podobnym quasi-rytuale, o tym samym scenariuszu, tym samym tle kulturowym, tych 

samych rekwizytach i treściach. Stają się przez to uczestnikami jednej wspólnoty 

znaczeń. 
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3.4. Udział w plenerze   

 Według Słownika terminologicznego sztuk pięknych (2003: 319) słowo plener  

(z jęz. franc. (en) plein air – dosłownie „(pod) gołym niebem”), oznacza malowanie 

krajobrazu bezpośrednio z natury, w przestrzeni otwartej. Jest to twórczość na zewnątrz, 

poza pracownią, oparta na studiowaniu obiektów w ich naturalnych warunkach. Ale, jak 

dodają autorzy, obecnie, plenerem nazywa się również „akcje plenerowe, polegające na 

czasowych zgrupowaniach, zwykle w jednej miejscowości, malarzy czy rzeźbiarzy 

poświęcających się wspólnej pracy w plenerze” (tamże). 

 Praktykowanie plenerów wiązało się z odradzającą się w romantyzmie potrzebą 

transcendencji, a także nowym stosunkiem do natury, jaki pojawił się wśród artystów 

europejskich na początku XIX wieku i wiązał się z manifestowanym wówczas 

eskapizmem, jak ujął to Stefan Morawski (1985: 202): piękno morza i gór było „swego 

rodzaju ‘odtrutką’ na cywilizację miejską, coraz dotkliwiej dającą się we znaki”.  

 Zapoczątkowaną przez poetów i malarzy angielskich twórczość plenerową, 

szczególnie spopularyzowali malarze francuscy, którzy w latach 30. XIX wieku zaczęli 

tworzyć kolonie malarskie poza Paryżem. Młodzi artyści, protestując wówczas przeciw 

studyjnemu malarstwu akademickiemu, w naturalnym pejzażu nacechowanym 

zmiennością przyrody ‒ szczególnie światła i barwy, poszukiwali nowej jakości 

artystycznej. Wyjazd poza ówczesną światową stolicę sztuki ‒ Paryż, był też ucieczką od 

aktualnych problemów trawiących miasto: zamieszek, strajków i represji.  

 W drugiej połowie XIX w. malarze impresjoniści uczynili z pleneru podstawową 

metodę twórczą. Ta grupa przyjaciół-zapaleńców będących członkami paryskiej bohemy, 

szczególnie zapisała się w historii sztuki i stała się legendą ‒ ciągle żywą i atrakcyjną dla 

kolejnych pokoleń artystek i artystów. Do historii przeszły nie tylko wypracowane przez 

nich metody oraz koncepcje teoretyczne, ale również opowieści o wyjątkowej więzi, jaka 

połączyła członków grupy, którzy - chociaż pochodzili z różnych warstw społecznych - to 

wspólnie poszukiwali prawdy w sztuce.  

 W XX wieku kontynuatorzy koncepcji impresjonistów, nazywani 

postimpresjonistami lub kolorystami, nadal uprawiali malarstwo plenerowe oraz 

kultywowali wspólne wyjazdy, sprzyjające zarówno twórczości, jak i budowaniu a także 

zacieśnianiu wzajemnych relacji grupowych. 

 Do takiej wizji i tradycji pleneru nawiązują właśnie w tekstach otwierających 

katalogi wystaw poplenerowych artystki i artyści należący do badanej zbiorowości. 
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Marek Olszyński (2018: 3) odpowiadając na postawione przez siebie pytanie: Czym jest 

plener?, określa plener jako „sprawdzoną prze lata formę działań artystycznych”; owe 

działania, według autora, przede wszystkim obejmują: „twórczą konfrontację z naturą 

oraz różnorodnymi działaniami plastycznymi, połączonymi z niewątpliwą przyjemnością 

przebywania w ‘pięknych okolicznościach przyrody’ wraz z innymi artystami”.  

 Na podstawie wypowiedzi badanych artystek i artystów, na potrzeby analizy, 

skonstruować można dwa modele pleneru, które choć skrajnie różnią się od siebie, to 

nigdy nie występują w formie czystej. Pierwszy z nich to „plener metafizyczny” ‒ 

realizujący wszystkie założenia i cele „pleneru idealnego”, a przez to mający niemal 

duchowy wymiar dla uczestników. Najczęściej pozostaje on ideałem, do którego się dąży. 

Jeśli jakieś elementy modelu idealnego uda się zrealizować i przez to doświadczyć 

głębokich przeżyć, to wspomnienia takie w wypowiedziach są wyraźnie odseparowywane 

dla podkreślenia ich wyjątkowości. Sam fakt, że w tego rodzaju wydarzeniu uczestniczyła 

jedynie część badanych i najczęściej były to pojedyncze zdarzenia, jest najlepszym 

dowodem na trudność lub nawet niemożliwość realizacji założeń idealnego modelu.   

 Drugi model to „plener strategiczny”. Chociaż jego uczestnicy deklarują 

w wypowiedziach realizowanie modelu „pleneru metafizycznego” – to obserwacja  

i analiza treści ich wypowiedzi (wywiadów, tekstów w katalogach, komentarzy i relacji w 

mediach) prowadzą do wniosku, że działania rozmówców, wartości i motywacje za nimi 

stojące, są inne niż te deklarowane. Rekonstrukcja ,otywacji uczestników pozwala 

przedstawić funkcjonujące w lokalnym polu sztuki strategie wzmocniania własnej 

pozycji.  

3.4.1. Plener metafizyczny 

 Plener dostarczający metafizycznych doznań odbywa się w malowniczym 

miejscu, oddalonym znacznie od dużych miast, posiadającym wyjątkowe walory 

przyrodnicze. Szczególnie oddziałujące na wyobraźnię i inspirujące podczas twórczości, 

są tereny górskie lub nadmorskie:  
 Plenery przeważnie są organizowane w takich miejscach, albo się jeździ do 

takich miejsc, które są w danej okolicy jakieś wyjątkowe (02K53); 
 Okoliczności przyrody mają znaczenie, że musi być pięknie, musi być trochę 

tych górek [...] Rano takie zwiedzanie uliczek, zakamarków i po lesie, a później 

malowanie (09M33). 
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 Dobrze, gdy wiąże się z nimi tajemnica, gdy są zagadką tak dla organizatorów, jak 

i dla uczestników pleneru: 
 Wyjeżdżaliśmy w takie bardzo egzotyczne miejsca jak Ruciane Nida czy 

Białowieża. Mieliśmy do dyspozycji stary, nieużywany dworzec kolejowy. To 

były fajne, ciekawe spotkania. Spotkanie się w miejscu, którego się nie zna. 

Jedzie się po raz pierwszy jako organizator, jako uczestnik. (21K50). 
 Dodatkowych uniesień i metafizycznych doznań dostarcza sam budynek,  

w którym zatrzymuje się grupa artystek i artystów. Bywa, że jest to stary pałac lub 

dworek otoczony równie starym parkiem, nieczynny dworzec kolejowy lub dawna szkoła. 

Niekiedy miejsce jest tak malownicze, że wydaje się być wyjęte z obrazów dawnych 

mistrzów malarstwa:  

 „Po przyjeździe na miejsce oczom ukazał się widok przywodzący na myśl 

obrazy Poussina i w ten oto sposób invenimus nos in Arcadia, a otoczenie pałacu 

w Weryni stało się – przez siedem kolejnych dni – miejscem pracy twórczej 

dwudziestu dziewięciu młodych malarzy” (Balicki 2013).  
 Plener rozpoczyna się od podróży, która z każdym kilometrem oddala jego 

uczestniczkę lub uczestnika od dotychczasowego życia. W momencie fizycznego 

wyruszenia w drogę,  następuje odcięcie się od własnej społeczności, dobrze znanej 

codzienności i rutyny: 
 Dla mnie najlepszy plener jest [wtedy], jak jest daleko od domu, że czuje się, że 

się pojechało w inną część Polski, w inne środowisko, są całkiem nowe osoby 

(09M33); 
 Plener jest bardzo ważny, bo to jest malowanie poza pracownią, poza swoim 

bezpiecznym środowiskiem. Jak się pojedzie w inne miejsce, są absolutnie inne 

energie, ponieważ skład osobowy jest za każdym razem inny, każdy człowiek coś 

ze sobą niesie i to ma odzwierciedlenie w tym, co się robi (34K56); 
 To jest oderwanie od rzeczywistości. Rzuca się wszystko, co się ma, to nie jest 

urlop z rodziną (19K31); 
Jest to coś cudownego, w innej rzeczywistości się żyje wtedy (03K44). 

 Fizyczna zmiana miejsca dla uczestników ma cechy symboliczne, wiąże się 

przeniesieniem do innego wymiaru czasu i przestrzeni. Dlatego na plenerze rzeczywistość 

przeżywana jest w inny sposób; zmienia się codzienny rytm zajęć, inaczej postrzegane są 

przestrzeń i czas: 
 Plenery to taki wyjątkowy czas, gdzie żyjemy w jakiejś bańce (26M56). 
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 Przez ten okres tygodnia lub dwóch tygodni można się „rozmalować”, 

zapomnieć 

o powszednim życiu i skupić się na malowaniu, przebywaniu z artystami na 

rozmowach, ogólnie na tworzeniu, na życiu sztuką (15M35). 
 Podczas pleneru czas płynie inaczej; nie jest liczony, nikt się nie śpieszy, każdy 

ma prawo do własnego rytmu. Nawet tradycyjny podział na noc i dzień może zaniknąć: 
 I na plenerze tak jest, nie idziesz od tej do tej. Jak chcesz, to malujesz dzień i 

noc. Możesz jeść, nie jeść. Malujesz dzień i noc (02K53); 
 Ludzie pokorni są, pracowici, do późna w nocy się maluje, zapomina się o tej 

godzinie, o czasie… To było w [nazwa miejscowości], wyobraź sobie, że 

malowałem cały dzień po śniadaniu, potem był obiad, po obiedzie malowałem, 

kolację mieliśmy taką w kuchni sobie robiliśmy, żeby nie trzeba było gdzieś iść, 

dziesiąta, jedenasta, dwunasta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta w nocy i patrzę 

się przez okna a tu świta. To już mi się nie chciało iść spać i do kuchni po 

śniadanie i czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, 

dwunasta pierwsza, obiad… wieczorem była impreza jakaś… czas to inaczej mija 

na plenerach. To są miejsca, to są ludzie, to są myśli – one się obracają, krążą 

tylko wokół pracy twórczej(16M63). 
 Nowa – inna przestrzeń, to przede wszystkim, wszechogarniająca siłą swego 

oddziaływania, przyroda, która przeżywana jest w sposób intymny - w samotności lub 

zbiorowo - podczas wspólnych wędrówek: 
 A jeśli chodzi o plenery, jest na pewno ważne to obcowanie z naturą. Jak się 

wyjeżdża na taki plener, to już jest wiadome, że to jest ten czas, żeby obcować 

sam na sam z naturą i całkiem inne w ogóle jest takie wrażenie aktu twórczości, 

jak się jest na takim plenerze (20K24); 
 W czasie takich wycieczek są rozmowy o uroku, o ucieczkach, bardzo często są 

tego typu rozmowy, o tym nawiązaniu do przyrody, do natury, nawet jak spotkasz 

się z kimś, kto robi abstrakcję, to mimo to ma duże znaczenie i w trakcie takich 

spotkań takie rozmowy są. O pięknie, czy przeżyciu samym (02K53). 
 W każdym z tych przypadków doświadczanie natury wpływa na akt twórczy, 

nadaje mu nową jakość. Dla części uczestników inspirujące jest samo odczucie potęgi 

przyrody lub potęgi jej Stwórcy, które „jest olśnieniem przybliżającym do stanu łaski  

i może być preludium do transu mistycznego” (Morawski 1985: 204). 

 Praca na łonie przyrody bywa zmaganiem z potęgą natury; wiąże się z odczuciem 

własnej kruchości i niemocy:  
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 „Wyjście w plener to rodzaj pokornej odwagi, stanięcia oko w oko z naturą, z jej 

odmienną, bo otwartą przestrzenią, jej światłem, kolorem. To zmierzenie się z jej 

kaprysami pogodowymi, wiatrem, deszczem, słońcem, to owo mozolne 

Cézanne’owskie wygrywanie swoich racji, nie przeciw a na naturze właśnie” 

(Balicki 2014). 
 Kontakt z naturą jest zawsze ożywczy, nawet jeśli w miejsce mistycznych doznań, 

dostarcza jedynie tych sensualnych. Kiedy „zachwyt rodzi soczysta zieleń łąki 

i wielobarwność rozsianych po niej kwiatów, spokojna czerń i gęstwa lasu wzmocniona 

śpiewem ptaków i prześwit nad drzewami, nagłe otwarcie się granatowej wody  

z odblaskami wschodzącego czy zachodzącego słońca” to doświadczenie takie wynika  

z „odzyskanej świeżości zmysłowego kontaktu z naturą” lub - a czasem również –  

z „regeneracji energii”, „rozluźnienia napięć wewnętrznych” i „przywrócenia równowagi 

dzięki swobodnej ekspresji rytmów biologicznych” (Morawski 1985: 204). Odzyskana 

świeżość kontaktu może zaprocentować od razu, podczas trwania pleneru: 
 Bardzo lubię jeździć na plenery. Zawsze wtedy namaluję coś innego, jest taki 

świeży powiew, taka świeża bryza (śmiech) (34K56); 
 Obrazy plenerowe się różnią. Lubię jeździć, bo tam mi się lepiej maluje. 

Inaczej, to jest tak, jak się maluje w pomieszczeniu, działa umysł, twoja wiedza, 

intuicja, a jak jesteś na plenerze, to wszystko działa; działa słońce, działa 

powietrze, działa nastrój (16M63);  
 Zdarzają się takie przebłyski świadomości (08M42); 

albo już po jego zakończeniu, kiedy zgromadzona świeża energia owocuje nowymi 

pracami po powrocie do pracowni: 
 Są tacy, którzy w ogóle nic nie pracują, tylko gdzieś tam ładują akumulatory, 

gdzieś tam dopiero po jakimś czasie coś tam powstaje (41M56). 

 Na plenerach emocje ulegają odblokowaniu, działania są bardziej instynktowne, 

pojawia się też rzadko odczuwana w pracowni odwaga i pewność: 
 Jeśli chodzi o samo tworzenie, to dla mnie jest to o tyle interesujące i ciekawe, 

że zazwyczaj  wtedy inaczej maluję, inaczej tworzę prace. Działa na mnie to 

środowisko, będące tłem. Decyduję się wtedy na takie środki wyrazu, które są tak 

świeże, że w pracowni dawno zamazałabym je. Pomyślałabym, że mam na to 

jeszcze czas. W plenerze działanie jest bardzo ekspresyjne, człowiek jest 

nastawiony na nowe doświadczenia i odwagę 19K31); 
 [...] to na pewno otwiera też dużo, jeśli chodzi o takie możliwości w sobie,  

o jakieś takie eksperymenty, o poszukiwania. Jednak człowiek wychodzi poza tą 
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strefę komfortu i jest gdzieś indziej, w innych warunkach, z innymi osobami i nie 

ma takiego jakby swojego miejsca (20K24). 
 Osobista intensywność pracy podczas pleneru wynika z przyjętych priorytetów; 

dla jednych jest to skupienie się na pracy twórczej, dla innych może to być budowanie 

wzajemnych relacji z innymi uczestnikami: 
 Ciekawsze od malowania w plenerze jest spotkanie z ludźmi, bo jednak każdy 

jest indywidualnością i niesie jakąś swoją historię. W przypadku malarzy 

niejednokrotnie jest to ciekawa historia, można dowiedzieć się czegoś ciekawego 

i poznać czyjeś prace (07M40);  
 W czasie takich spotkań występuje cała masa emocji. Gdy spotkania są dłuższe, 

to więcej jest emocji (śmiech). Zazwyczaj są to niezapomniane chwile i często 

właśnie te chwile są ważniejsze niż same obrazy. Często te obrazy, efekty 

plenerowe prac, nie są aż tak wysokich lotów. Ten kontakt artystów jest ogromną 

wartością (26M56).  
 Relacje jakie panują między uczestnikami pleneru są szczególnego rodzaju. 

Najczęściej dla ich opisania w wypowiedziach pojawia się pojęcie rodziny, ponieważ to 

ono najlepiej oddaje wyjątkową bliskość jaka wykształca się w grupie plenerowej: 
 Jeżdżę od wielu lat na plenery i spotykamy się właśnie z ludźmi z różnych 

krajów i po tylu latach mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy rodziną (03K44);   
 Właśnie z -- i malarzami z Krosna, Sanoka jeździliśmy na plenery. To była też 

dość mocna grupa ze Słowacji. Myśmy się zawsze czuli jak rodzina. Zawsze 

jechaliśmy prawie w tym samym składzie (33K53).  
 Bliskość ta jest wynikiem procesów jakie zachodzą wśród uczestników podczas 

wspólnego dzielenia czasu i przestrzeni. Moment rozpoczęcia pleneru to czas powitań 

i poznawania się. Istniejące w zawodowym życiu zasady i ograniczenia znikają. To, kim 

ktoś jest na co dzień, amatorem czy profesorem malarstwa, przestaje mieć znaczenie. 

Znikają hierarchie, tytuły, bariery wiekowe, a na ich miejsce pojawia się wyjątkowa 

swoboda, której potwierdzeniem już podczas powitania jest automatyczne przechodzenie 

z każdym „na ty” oraz towarzyszące temu wzajemne ściskanie, całowanie  

i poklepywanie: 
 Bo ci profesorowie to na uczelni są profesorami, a tu są normalnymi ludźmi 

(02K53); 
 Zaczęli wtedy przedstawiać uczestników, że to jest taki ważny pan profesor,  

a on na to: na plenerze to ja jestem Staszek, nie żaden profesor (54M60). 
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 Przez te kilka lub kilkanaście dni wszyscy są sobie równi i czują się 

równoprawnymi członkami tej samej wspólnoty artystycznej, nawet jeśli w normalnym 

życiu niewiele ich łączy: 
 Właśnie to chyba chodzi o to bycie w tym gronie, w tym, że tam rzeczywiście 

nikt ciebie nie określa, że każdy jest podobny, tam wiadomo, że tacy ludzie, oni  

w zasadzie, każdy myśli podobnie, funkcjonuje i rzeczywiście wygląda. Ale też 

wiesz, zawsze można coś podpatrzeć, zawsze to jest ta wspólna wymiana myśli, 

to podpatrywanie malarstwu, sobie, swojemu życiu i temu co wokół (08M42). 
 Następuje też natychmiastowe, niespotykane w codziennym życiu porozumienie,  

dokonujące się nawet pomimo barier językowych, a uczestnicy doświadczają poczucia 

jedności i zaniku dzielących ich różnic: 
 Podczas plenerów międzynarodowych bywało, że na przykład przy czternastu 

uczestnikach mieliśmy pięć narodowości [...] Pomimo takiej swoistej wieży 

Babel, bo to tak trzeba nazwać, ci ludzie znajdują wspólny język i to nie po 

tygodniu, dwóch, po jakiejś adaptacji, po jakimś takim procesie dopasowywania, 

tylko z marszu, więc uważam, że jest jakaś cecha nadrzędna w „artystach”, czyli 

ludziach tworzących czy ludziach sztuki. Jest jakaś nadrzędna wartość, gdzieś w 

nich głęboko schowana, która powoduje, że jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki rozumieją się w mig i w lot […] na plenerach dochodzi na takiej swoistej 

komunii, gdzie to, co jest najróżniejsze i najbardziej odległe z takiego bocznego 

oglądu, stapia się w jedno (11M60).  
 Odczuwana bliskość zmienia też charakter rozmów, jakie toczą się między 

uczestnikami, stwarzając przestrzeń do zwierzeń i egzystencjalnych rozważań. Ludzie 

przestają mieć przed sobą tajemnice, udawać kogoś, kim nie są, ukrywać swoje słabości. 

Czują, że mogą mówić o wszystkim: 
  O życiu rozmawiają i są niesamowicie szczerzy, i mówią wszystko. To jest, bym 

powiedziała, stół psychoterapeutyczny. To jest coś niesamowitego. Ja tego nie 

doświadczam na co dzień w relacjach międzyludzkich, żeby taką otwartością 

ludzie epatowali. A tam, to ja wszystko wiem, wszystko. O zdradach, jeżeli są 

(śmiech), o potyczkach, błędach, dobrych rzeczach i to jest cudowne, że ludzie 

potrafią tak normalnie mówić o tym. Nie są zakamuflowani, nie są nieszczerzy. 

To się uaktywnia i to jest takie wszechobecne, z mojej strony oczywiście tak 

samo, nie jest tak, że ja tylko chłonę (03K44). 

  Rodząca się bliskość sprzyja przełamywaniu barier i łatwości rozpoczynania 

romansów, tym bardziej, ze uczestniczki i uczestnicy mają poczucie zawieszenia 
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codziennych zobowiązań. Plenery są też czasem, gdy następuje „zawieszenie praw  

i obowiązków pokrewieństwa”, co pokazuje historia jednego żonatego artysty, który na 

plenerze przebywał z córką – również malarką. Na samym początku oznajmił on córce, 

że „to co się dzieje na plenerze zostaje na plenerze”; obydwoje są tu artystami, a nie 

rodziną, więc jego relacje z innymi uczestniczkami powinny pozostać wspólną tajemnicą. 

 Więź wspólnotowa budowana jest na wielu płaszczyznach; sprzyja jej udział  

uczestniczek i uczestników w rytuale wspólnego tworzenia: 
 I często jest tak, że jest jakiś taki plener od ósmej rano, gdzie we wspólnym 

pomieszczeniu,  takim wielkim namiocie mamy, maluje 200 osób - to jest super 

przeżycie i fajna rzecz po prostu. Coś się dzieje, w tym samym czasie tu ktoś 

maluje, tu ktoś opowie jakąś historię, tu jakąś inną dziwną, tu ktoś czegoś 

potrzebuje, jakiejś pomocy, podpowiedzi. To też fajnie wiąże tych ludzi, umacnia. 

Łatwiej się otwierasz i nie masz też takich rzeczy do ukrycia, że tak malujesz,  

a ktoś będzie widział (08M42); 

a także czas odpoczynku po intensywnym dniu wspólnej pracy: 
 Jak się zbierze dobra grupa, że rzeczywiście cały czas się pracuje, od rana do 

wieczora, a tylko wieczorami, po kolacji, jak już nie ma światła, jak się zbierze 

dobra, fajna grupa, to naprawdę wtedy następuje taka integracja, że się siedzi przy 

ognisku, rozmawia się o sztuce, o filozofii, o bardzo różnych rzeczach (02K53). 

 Panująca na plenerach wolność i swoboda sprawia, że wśród niektórych zanika 

samokontrola, co prowadzi do zwykłego pijaństwa: 
 Jest i tak, że przyjeżdżają na plener i jak plener jest dłuższy, to przez trzy dni nie 

trzeźwieją  i w ostatniej chwili, na zakończenie pleneru malują. Tak też bywa 

(02K53); 

albo, brak hamulców łączy się z duchem zabawy i wówczas plenerowicze dystansują się 

do swoich stałych tożsamości, wcielają się w postacie wyobrażone i rzucają w wir 

niepohamowanej zabawy: 
 Różne rzeczy się wydarzają na plenerach. Zdarzają się i teatry, i się przebierają, 

i spiją się, biały dzień, woda w Sanie po kolana i poszli się kąpać nago. Bawią się 

jak dzieci. O to chodzi, że plener to jest tak, jakbyś dorosłych ludzi wrzuciła do 

piaskownicy. Tak trochę jest na plenerze. Oni się przebierają, sami robią dla 

siebie koncerty. To jest wtedy bardzo żywiołowe i spontaniczne. To się odbywa 

na plenerach. (02K53). 

 Plener kończy wystawa poplenerowa, organizowana najczęściej w ostatni wieczór 

przed powrotem do domów. Wówczas rzeczywistość zewnętrzna ponownie, fizycznie 
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i symbolicznie, wkracza w życie artystek i artystów. Swobodę, spontaniczność, wolność 

i improwizację zastępują skoordynowane działania prowadzące do przygotowania tego 

wydarzenia. Na wernisażu pojawiają się zaproszeni goście: są to przedstawiciele 

lokalnych władz, mieszkańcy miejscowości, prasa, niekiedy członkowie rodzin 

uczestników. Po wernisażu ma miejsce pożegnalna impreza, po której następnego dnia 

wszyscy się rozjeżdżają do domów.  

 Siła przeżyć podczas pleneru prowadzi do wewnętrznych przemian. Pozwala też 

żyć nim przez długi czas po zakończeniu; stopniowo uwalniana jest zgromadzona 

podczas niego energia, rzeczywistość fizyczna jest postrzegana inaczej niż przed 

wyjazdem, inne są też emocje z nią związane:  
Jednak człowiek wychodzi poza tą strefę komfortu i jest gdzieś indziej, w innych 

warunkach, z innymi osobami i nie ma takiego jakby swojego miejsca. No to jest 

bardzo ważne i trzeba uczestniczyć w tym, bo to mimo, że to są też spotkania 

takie koleżeńskie, jakieś tam się dzieją wydarzenia, to jednak są to takie 

doświadczenia cenne w sobie, jeśli chodzi o późniejszy czas i twórczość.  

Z takiego pleneru może taki przełom nastąpić w sobie, że później to jakoś 

zaowocuje (20K24). 
 Istotną rolę w nowym i świeżym spojrzeniu na świat mają wspomnienia 

szczególnych, nawiązanych na plenerze relacji, poczucie trwałej więzi, która staje się 

podstawą wspólnej tożsamości: 
Większość tych ludzi, no powiedzmy połowa, to co roku przyjeżdża, więc 

jesteśmy mocno zaprzyjaźnieni, taka bratnia dusza się w nas wywiązała. I jest to 

fantastyczne, że lata mijają i w niczym to nie przeszkadza (03K44). 

 

3.4.2. Plener strategiczny 

 Plenery strategiczne to wydarzenia, w których artystka lub artysta zabiegająca 

o rozwój swojej kariery powinna a nawet musi brać udział. Wpisanie do swojego 

biogramu tego rodzaju imprezy podnosi pozycję w lokalnym polu sztuki: 
 Zależy na jaki plener jedziesz, bo niektóre plenery nobilitują cię. Nobilitują cię, 

bo w pewnym momencie znajdujesz się w gronie, w którym normalnie nie 

przebywasz (02K53).  
 Dlatego już w fazie organizacji tak ważne jest zaproszenie odpowiednich 

uczestniczek i uczestników. Zaproszenia kierowane są główne do osób, których pozycja 

potwierdzona jest poprzez stanowiska zajmowane w różnych instytucjach artystycznych. 
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Status goszczonych osób jest wyszczególniany na każdym etapie pleneru; od momentu 

uroczystego otwarcia, aż po upamiętniający katalog: 
  „Uczestnikami pleneru byli profesjonalni artyści mający spory dorobek twórczy. 

Niektórzy są wykładowcami wyższych uczelni artystycznych, niektórzy 

prowadzą własne prywatne szkoły artystyczne, inni własne galerie autorskie, 

niemniej jednak wszystkich łączy jedno ‒ nierozerwalna więź z malarstwem, 

któremu poświęcili większą część własnego życia lub znaczącą jej część, co 

zaprocentowało w bogatym warsztacie malarskim i dojrzałej twórczości 

artystycznej” (Paczkowska 2016: 3); 
„Na zaproszenie Tadeusza Zycha, dyrektora placówki i pomysłodawcy 

sympozjum, odpowiedziało dziesięciu uczestników. To wykładowcy w stopniu 

naukowym profesora uczelni artystycznych z Polski i Bułgarii”9. 
 Tego rodzaju elitarność związana z podtrzymywaniem istniejącej w środowisku 

hierarchii wyczuwana jest przez samych uczestników i w zależności od ich nastawienia 

oraz własnej pozycji w polu, interpretowana bywa jako coś psującego atmosferę: 
 Na ostatnim plenerze w [nazwa miejsca] pojawili się ci profesorowie. Klimat 

zmienił się na głupawy jak się zaczęło to tytułowanie. Tak to wyczułam, 

organizatorom to bardzo podnosi ego, jak mają zestaw profesorów (53K60); 
albo jako coś pożądanego, satysfakcjonującego, dającego uczestniczce lub uczestnikowi 

poczucie, że należą do ekskluzywnego grona najlepszych: 
 Jeżeli mamy budować jakieś wartości w kulturze i sztuce, to powinniśmy 

zadawać się z najlepszymi, bo dzięki nim sami możemy się czegoś nauczyć  

i wspólnie zrobić coś dobrego. Im towarzystwo jest lepsze, tym szybciej znajdzie 

się ludzi, którzy w tym towarzystwie wezmą udział i tak jest właśnie na plenerach 

[…] Jeżeli jesteśmy w Teatrze Wielkim w Warszawie to poszukujemy 

odpowiednich artystów do odpowiednich ról, bo chcemy stworzyć jakieś dzieło, 

jakąś wartość, szukamy najlepszych (23M69).  

 Ta hermetyczność danych grup związana z istniejącą w polu hierarchią, buduje 

podziały, co jest wyczuwane przez osoby nigdy nie zapraszane na tego rodzaju plenery: 
   W [nazwa miejscowości] nigdy nie byłam, bo to są wiesz; [tu wymienia 4 

miejscowości] to są takie plenery ekskluzywne. Oni się tam pławią… wiesz… ten 

plener w -- jest jakby robiony pod nich. Bo oni tam korzystają z tego, że 

spotykają się tam profesorowie, bo tam byle kto nie jeździ (02K53). 

                                                            
9  https://echodnia.eu/podkarpackie/artysci-z-polski-i-bulgarii-odkryli-uroki-
tarnobrzega/ar/10471836#wiadomosci [dostęp 20.11.2020] 
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 Niekiedy sama idea pleneru, już w jego założeniach, zakłada wyższość 

zaproszonych artystek i artystów względem lokalnego środowiska. Wówczas 

goszczonemu gronu profesorskiemu przyznawany jest status ekspertów w zakresie sztuki 

współczesnej i oczekuje się od nich dodatkowo działań edukacyjnych mających na celu 

podniesienie poziomu twórczości lokalnego środowiska artystycznego:  
 „Marek Sak z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, komisarz sympozjum 

przypomina, że oprócz malowania, każdy uczestnik przedstawia swoją twórczość 

i dorobek. – Rozmawiamy o tym, codziennie o godzinie 17 w zamku – mówi 

Marek Sak. – Zapraszamy mieszkańców, bo przecież to wszystko jest robione dla 

nich. Sympozjum ma ożywić ośrodek, bo w zamierzeniu dyrektora muzeum, jest 

to początek budowania nowej kolekcji malarstwa współczesnego dopełniającego 

starą kolekcję z Dzikowa”10. 

 Sama formuła pleneru również ma swoją hierarchię. Najwyżej w niej znajduje się 

plener międzynarodowy. Bardziej prestiżowe od pleneru jest sympozjum, najbardziej 

sympozjum międzynarodowe, przy czym różnica polega na wyeksponowaniu roli 

autoprezentacji, wykładów i dyskusji, które towarzyszą równolegle procesowi twórczości 

plenerowej.  

 By móc organizowanej imprezie nadać status imprezy międzynarodowej, co nie 

zawsze jest łatwe, środowisko wypracowało swoje sposoby. Pierwszy to zaproszenie 

mieszkających w Polsce znajomych obcokrajowców lub kolejny raz zaprzyjaźnionych już 

„bywalców” z zagranicy: 
 U mnie tak wyszło, że ja często byłam zapraszana na plener jako, ja to żartuje, 

jako szampon z odżywką. (śmiech) No nie no, artyści tak żartują, że jak zrobić 

plener międzynarodowy na Podkarpaciu, zaprosić na plener znajomego Słowaka. 

Zna Pani to?[...] Natomiast ja mogę reprezentować [nazwa miasta], czyli Ukrainę. 

Ale z tym, że dogadać się ze mną można, no bo polski znam. Nie, ale ja tak 

żartuję, ale to tak powiedzmy z tego się zaczęło, że może ktoś tam jest potrzebny 

z [nazwa miasta] (22K56). 

 Drugi polega na  zaproszeniu Polaków, którzy od dłuższego czasu mieszkają za 

granicą: 
 [...] i też takie międzynarodowe się nazywały, oba się nazywały 

międzynarodowe, ponieważ wiesz, polscy artyści wyjechali do Niemiec albo do 

Francji i przyjechali, i już są wiesz obcokrajowcami, i już jest plener 

międzynarodowy (02K53). 
                                                            
10 Tamże.  
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 Międzynarodowy status pozwala też pozyskać o wiele większe środki finansowe 

od lokalnych samorządów i sponsorów. W projektach współpraca międzynarodowa 

uzasadniana jest ciekawością poznawczą, szukaniem możliwości dialogu i rozwoju,  

z wypowiedzi w badaniach wynika natomiast, że powodem zaproszenia jest pochodzenie 

(zagraniczne obywatelstwo), a nie rodzaj i jakość twórczości, bo ta nie jest znana 

organizatorom: 
  Międzynarodowy plener od strony finansowo organizacyjnej daje nam 

możliwość innych kosztów. Innego statusu pleneru w ogóle. Także to proszę się 

nie łudzić, że jest wielkie zainteresowanie osobą, która przyjedzie ze Słowacji, na 

pewno nie (22K54). 
 W wielu zaprzyjaźnionych grupach plenerowych obowiązuje zasada wzajemności; 

ich członkowie pochodzący z kilku krajów ją uczestnikami zagranicznych plenerów, 

a jednocześnie organizatorami międzynarodowych imprez w swoim kraju. Oznacza to 

wzajemne zapraszanie do Polski i jednocześnie bycie zapraszanym na plenery za granicą: 
 Przez to, że chcę pomagać ludziom i są ludzie, którzy też chcą innym pomagać, 

to właściwie wszędzie mam przyjaciół... Zdarza się tak, że Ci ludzie się 

powtarzają. Mam też przyjaciółki z Serbii, od więcej niż 3 lat jeździmy, oni też 

organizują wymianę polskich artystów. Z Niemiec też (33K53).  

 Miejsce, w którym odbywa się plener strategiczny, jest mniej istotne wobec 

samych warunków, jakie oferuje organizator lub wybranego grona zaproszonych gości. 

Według artystów wówczas: „to, gdzie odbywa się plener – jego „klimatyczność”,  

a przede wszystkim życzliwość i wyrozumiałość dla artystów ze strony organizatorów – 

jest często ważniejsze niż atrakcyjny krajobraz za przysłowiowym oknem ich 

tymczasowej pracowni” (Olszyński 2018: 4). Bywa, że plener taki ma miejsce  

w malowniczej okolicy; starym dworku, pałacu, odciętym od cywilizacji, ale częściej jest 

to wieś lub miasteczko niedaleko Rzeszowa lub w dużym ośrodku turystycznym. Ich 

współorganizatorami są najczęściej zabiegające o promocję urzędy gmin lub miast oraz 

właściciele hoteli albo ośrodków wczasowych. W takich przypadkach, celem pleneru jest 

„promocja sztuki i tego niezwykłego miejsca” (Paczkowska 2016: 3). 

 Często samorządy, realizując projekty transgranicznej współpracy, dysponują 

również budżetem na wspólne działania w zakresie kultury, które dzięki zabiegom 

lokalnych twórców są przeznaczane właśnie na plenery. Artyści z Polski i z zagranicy 

poznają wówczas daną miejscowość i okolice, by następnie poprzez uwiecznienie 

widoków i obiektów, przyczynić się do promocji danego regionu: 
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 Zdarzają się plenery, byłam na takim w -- , że nie było czasu na malowanie, bo 

napisali tam projekt na plener, który był powiązany coś ze środowiskiem,  

z tradycją, historią, nie wiem jak to było w projekcie sformułowane, ale wiesz, co 

drugi dzień jechaliśmy na jakąś wycieczkę. W prawdzie fakt, dwa tygodnie trwał 

plener, ale co drugi dzień była wycieczka w inne miejsce. Oczywiście te miejsca 

były piękne; stare młyny, stare kościoły, ale oni napisali projekt po prostu i dostali 

pieniądze na ten plener, ponieważ on uwzględniał te miejsca (02K53). 

 Pojawienie się różnego rodzaju dotacji, o które można się ubiegać m. in. na cele 

promocyjne czy edukacyjne, stwarza artystom i lokalnym władzom możliwość wymiany 

wzajemnych korzyści: 
W ostatnich latach zrobiło się bardzo popularne takie podejście, bo zaczęły się 

różne projekty. I wiesz, piszesz projekt, robisz edukację, jeszcze jak masz dzieci 

niepełnosprawne, to masz tak (gest nad głową) dotacji, żyć nie umierać. I masz 

plener. To jest takie wszystko naciągane. Wymiana usług (02K53). 
 Współpraca ze sponsorami i instytucjami powoduje, że na plenerze nie ma 

swobody tworzenia i przeżywania okoliczności przyrody, czas nie płynie inaczej, ale 

według reguł wyznaczonych przez organizatorów, a celem jest wywiązanie się  

z wzajemnych zobowiązań: 
Jak się jedzie na plener, to zapraszający chcą, żeby powstał jakiś obrazek i żeby 

zostawić go organizatorowi. To jest przykre wrażanie (śmiech)… [kiedyś] Było 

tak, że niekoniecznie musiał zostawić. Potem, po dłuższym okresie była wystawa. 

Przez cały rok można było sobie dopracowywać. Teraz na ogół jedzie się gdzieś  

i trzeba wypełnić, coś zrobić, co jest czasami przykre (14M62);  
 Często jest takie wymaganie, że jak jedziesz do danego miejsca, to musisz  

z tego miejsca namalować, najlepiej realistycznie. I większość twórców stara się 

unikać tego (02K53). 
 Może wówczas pojawić się większa dyscyplina, pośpiech i przymus pracy, niż jest 

to odczuwane we własnej pracowni na co dzień: 
 Kiedyś brałam udział w paru plenerach, ale to mi zupełnie nie odpowiada, bo ja 

nie mogę być poddana żadnym rygorom. Rygory kompletnie mnie paraliżują, że 

gdzieś mam być, że mam namalować i w jakimś czasie i tam też będą inne osoby, 

które się będą patrzeć na to, co ja robię. Nie, to absolutnie nie wchodzi w grę 

(24K61).  

 Popularność plenerów i olbrzymie zainteresowanie nimi wśród artystek i artystów 

sprawiło, że pojawiły się takie, które mają charakter typowo komercyjny:  
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 Ja wszystkich nie znam, ale jest dużo prywatnych inwestorów, którzy już 

stworzyli sobie markę dla plenerów, że oni tam, wiesz, byle kto się tam nie 

dostanie. Budują sobie kolekcję i zapraszają kogo chcą. Jest ich bardzo dużo  

w Polsce, inwestorów czy właścicieli lokali, czy pensjonatów, czy czegoś tam, 

którzy robią prywatne plenery i nie dość, że sami zyskują, oni też swoich 

znajomych majętnych zapraszają i na plenerze można wtedy bardzo dużo zarobić. 

I jest dużo plenerów tego typu, ja na takim nie byłam, ale takie są (02K53). 
 Plenery takie  kończą się zaproszeniem potencjalnych kupców (najczęściej 

z zamożnych lokalnych elit) i sprzedażą prac przywiezionych na plener oraz wykonanych 

na miejscu:  
 Ten plener był bardzo bogaty i super było. Ten wernisaż jest wyjątkowy, 

dlatego, że przyjeżdżają na niego artyści z opery i dają piękny koncert. 

Przyjechali różni ludzie; oprócz tych z okolic, to również biznesmeni, taka 

śmietanka. Mówili mi, żebym wzięła dużo obrazów, bo będziemy mieli dużą 

publikę, ludzie chcą kupować obrazy (33K53). 

 Malowanie w komercyjnych przestrzeniach generuje inną atmosferę pracy, która  

zamiast sprzyjać budowaniu wspólnotowości, często raczej separuje uczestników, 

wprowadzając ducha rywalizacji. Malarze przestają być siebie ciekawi, chronią swoje 

tajemnice warsztatowe, nie podejmują też ryzyka stworzenia nieudanych prac: 
 Dla mnie super rozwiązaniem na plenerach jest malowanie na wspólnej sali,  

a nie w jakiś pokojach hotelowych, które są zaścielone folią malarską, żeby tylko 

nic nie zbrudzić. Ale malowanie we wspólnej sali, nie każdemu to odpowiada, bo 

ktoś na plenerze musi być tam odizolowany. Chociaż w pracowni zamkniętym, po 

swojemu można malować na co dzień, a plener, ten czas to jest, kiedy można się 

tak poświęcić,  można poeksperymentować trochę, fajne rzeczy zobaczyć  

u innych malarzy jak pracują, poduczyć się czegoś i zrobić takie luźniejsze prace, 

albo przyjechać z gotowymi (śmiech). Bo też tak robią (09M33). 

 W materiale filmowym, zrealizowanym przez TV-Podkarpacką, podczas jednego 

z plenerów zaobserwować można, że artyści malują właśnie w pomieszczeniach, a nie 

w plenerze, co wydaje się być wynikającą z definicji istotą pleneru. Wiele obrazów 

powstaje z wyobraźni lub z fotografii; obrazuje miejsca i postaci nieobecne podczas 

pleneru11.  

                                                            
11  Film dostępny na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=OD7e-TzBRv0&list=PLYgxe91L-
o13ysdxHMgTpd_a5KyB8EBwU&index=190 [data dostępu: 20.12.2019] 
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Artystki i artyści na plenerach promują przede wszystkim własną twórczość, 

a nawiązując kontakty liczą na przyszłą współpracę i korzyści ze strony innych 

uczestników. Tego rodzaju promocja odbywa się podczas - praktykowanych na wielu 

plenerach - wieczornych prezentacjach twórczości. Z niektórych wypowiedzi wynika, że 

dla części osób biorących udział w plenerach, są one przede wszystkim inwestycją  

w rozwój posiadanego kapitału społecznego: 
 Na samych plenerach nie za wiele się nauczyłem, jeśli chodzi o to, co wniosło 

to do mojego malarstwa. Natomiast na plenerach poznałem ludzi, stworzyłem 

nowe możliwości, kontakty itd. czyli to, co w świecie artystycznym jest również 

bardzo istotne, a nawet czasem ma się wrażenie, że nawet bardziej istotne od 

samej twórczości (12M43).    

 Dlatego uczestnicy tacy przyjeżdżają na nie odpowiednio przygotowani: 
 Mnie też interesuje, żeby poznawać nowych ludzi. Zawsze jest to dla mnie 

interesujące, jak ktoś jest z innego środowiska, którego nie znam, i z którym się 

uda właśnie o czymś pogadać, czasem są bardzo cenne rozmowy, czy nie wiem, 

jakaś wymiana katalogów (41M56); 
 Jak Pani wyjeżdża gdziekolwiek, no to ma Pani możliwość zobaczenia, co robią 

koledzy, często są plenery, na których są takie wieczorne prezentacje, gdzie 

artysta może opowiedzieć o tym, co robi, może pokazać, no też teraz tak 

medialnie się to pozmieniało [...], że ktoś ma na przykład pendrive i jest w stanie 

pokazać jakieś materiały z wystaw swoich, czy to co robi w pracowni, więc to  

w jakiś sposób wzbogaca nas (22K54).  
 Już po zakończeniu pleneru zawarte tam znajomości procentują poprzez 

wzajemną wymianę przysług, a szczególnie cenione jest, gdy nowo nawiązane kontakty 

pozwalają zaistnieć poza granicami województwa: 
 Ta wspólna praca też jest bardzo istotną częścią pleneru, to jest bardzo fajne,  

a dzięki temu też są kontakty, takie które pozwalają np. czasem zorganizować 

wystawy komuś albo ktoś ci też pomoże z tym, albo z jakimś wyjazdem znowu 

na plener, czy jakaś wspólna wystawa zbiorowa (22K54); 
 To jest jedno z drugim jakby powiązane. Bo tak też te jakieś towarzyskie, 

powiedzmy to, kontakty, to się bardzo często przekładają na to. Jeśli się robi 

zbiorówkę, no to jakby tym elementem łączącym jest to, że ktoś sobie z kimś tam 

akurat posiedzi i porozmawia. Stylistycznie no zdarza się, ale no to znowu nie jest 

aż tak częste, żeby wystawa była gdzieś tam dobierana stylistycznie (41M56).  
 Niekiedy coroczne, regularne pobyty na tych samych plenerach zmieniają się  

w nic nie wnoszącą już rutynę, postrzegane są jako coś męczącego, od czego potrzebuje 
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się odpocząć. Paradoksalnie - dla dobra własnej twórczości - zaczyna się ich unikać, tym 

bardziej, jeśli również nie gwarantują one nawiązania nowych, obiecujących kontaktów: 
 Zjeżdżamy się od kilku lat do [nazwa miejscowości], gdzie właśnie tam, kolega 

z wydziału był ostatnio kuratorem, więc też jest łączone, tam przyjeżdżają też  

z Krakowa, z Warszawy, ludzie z Wrocławia, z uczelni. Więc też jest jakby 

łączenie różnych środowisk, jakieś właśnie rozmowy i konfrontacje, w czasie 

tego pleneru, plus jeszcze tam jakieś zacieśnianie więzi wśród naszych 

pracowników, którzy gdzieś tam przyjeżdżają co roku do tej [nazwa 

miejscowości]. Także tam to żyje no i … w tym roku nie brałem w tym udziału, 

bo też chciałem sobie, że tak powiem odpocząć, od tego, bo też co roku 

przyjeżdżam. Co prawda zmieniają się ludzie, ale w dużej części są ci sami 

(41M56). 

 Udział w plenerze jest jeszcze innego rodzaju inwestycją w kapitał społeczny, 

ponieważ postrzegany jest jako najlepsza strategia dla przełamania barier, jakie tworzą 

lokalne środowiska dla nowych artystek i artystów:  
 No artyści są bardzo hermetycznym środowiskiem. Bardzo hermetycznym 

środowiskiem. No chyba zawsze tak było, to nic nie zrobisz. To jest środowisko, 

gdzie się trafia albo poprzez pochodzenie, albo poprzez wykształcenie. Ja tu nie 

widzę żadnych innych rozwiązań, że tak powiem. Oczywiście jak się jedzie na 

plener i kogoś się poznaje [...] jakieś działania na plenerze, to mi się pozwoliło też 

w jakiś sposób zintegrować tutaj ze środowiskiem. No i tak wyszło, czasem 

śmiesznie, że ja artystów [nazwa miasta] poznawałam na plenerze na przykład  

w Mielcu, czy tam w Kolbuszowej. No bo w momencie jak przychodzi Pani na 

wystawę, oni się znają, ty ich nie znasz. Owszem ktoś cię tam przedstawi, no 

fajnie, ale ludzie rozmawiają o swoim. Ludzie rozmawiają, myśmy się nie 

widziały, a tu jest pan czy pani iks (22K54). 
 Plener strategiczny kończy wspólna wystawa, na której prezentowane są 

najlepsze, reprezentatywne dla uczestniczek i uczestników prace (niekiedy przywiezione 

z domu gotowe dzieła). Jednym z założeń wystawy jest stworzenie pokazu prac  

o wysokich walorach artystycznych, autorów i autorek posiadających wysoki status 

(tytuły naukowe, uznanie w środowisku), a przez to wydarzenia elitarnego  

i prestiżowego. Goście zapraszani na tego rodzaju wystawy należą do lokalnych elit 

(urzędnicy wyższego szczebla, przedsiębiorcy, dyrektorzy instytucji), przez co są 

potencjalnymi kupcami prac lub sponsorami kolejnych przedsięwzięć. Udział  

w wernisażu pozwala im przebywać w gronie „najlepszych” artystek i artystów.  
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O ekskluzywny odbiór swoich działań artyści zabiegają też w tekstach katalogów 

plenerowych. W jednym z nich odbiorcy mogą przeczytać, że „tego typu inicjatywa daje 

możliwość zaprezentowania przeworskiej elicie miłośników sztuk pięknych, 

oryginalnych dzieł plastycznych, a dodatkowo umożliwia lokalnym decydentom przejście 

do historii, jako włodarzy miasta przyjaznego kulturze, sztuce i artystom” (Olszyński 

2018: 4). 

 Sami uczestnicy po powrocie do domów są bogatsi o nowe kontakty zawodowe; 

znajomości i przyjaźnie, a niekiedy też - po sprzedaży prac - bogatsi finansowo. 

3.4.3. Podsumowanie 

 Podczas gdy duże ośrodki artystyczne, będące tzw. centrum polskiego świata 

sztuki, odeszły od formuły pleneru na rzecz tzw. rezydencji artystycznych, działań typu 

site-specyfic, czy też interwencji artystycznych, dla większości badanych artystek  

i artystów plenery stanowią istotną część aktywności twórczej, uważają oni wspólne 

wyjazdy za coś szczególnie wzbogacającego ich życie i twórczość.  

 Plener w ich świadomości to gwarant, pewnik stworzenia wartościowych dzieł, 

ponieważ według ich doświadczeń już samo opuszczenie murów pracowni i „odmienność 

miejsca” ma wpływ na „świeżość i nowatorstwo dzieł powstałych podczas plenerowych 

wyjazdów”; „to właśnie podczas tworzenia w plenerze, plastycy dobitnie doświadczają 

oraz obserwują wpływ światła i zmiany na wyrazistość tworzonego przez nich dzieła”, co 

więcej  odmienność otoczenia „zawsze działa inspirująco, rozwijając artystyczną 

kreacyjność i odwagę eksperymentowania, zarówno pod względem formalnym, jak i 

warsztatowym” (Olszyński 2018: 4). Kultywowanie twórczości plenerowej z jednej 

strony może być wyrazem wiary w moc tradycji, z drugiej zaś związane z wysoko 

cenionymi wartościami, mianowicie z prawdą i szczerością. Bezpośredniość 

doświadczanych zjawisk i emocji z nimi związanych, możliwość natychmiastowego 

oddania się czynności tworzenia, stwarzają niewielką przestrzeń na nieakceptowane w 

środowisku „zafałszowanie” obrazu. Dodatkową gwarancją zawarcia wyłącznie prawdy 

w dziele jest również, wyzwalana w autorach atmosferą pleneru, spontaniczność  

i intuicyjność działań (podobnie jak prawda i szczerość są najwyżej cenione). 

 Od blisko dwustu lat plener jest postrzegany przez artystki i artystów jako 

integralna część historii europejskiego malarstwa, a zatem udział we współczesnym 

plenerze jest wpisaniem się w nią i staniem się jej częścią, co ma znaczenie dla 

budowania własnej tożsamości artystycznej. Plener daje zatem poczucie przynależności 
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do - uznanej przez historyków sztuki za ważną - tradycji, ale także, na co wielokrotnie 

zwracali uwagę uczestnicy badania, do pewnej myślącej i odczuwającej podobnie 

wspólnoty. Tradycja ta jest także formą kulturową zaopatrującą ludzi w zestaw wzorców 

lub modeli oferujących „na pewnym poziomie okresową reklasyfikację rzeczywistości  

i stosunku człowieka do społeczeństwa, przyrody i kultury” (Turner 2010: 140-141).  

 Aspekt szczególnego rodzaju wspólnoty i wykształcającej się między 

uczestniczkami i uczestnikami więzi, które mają miejsce na opisanych plenerach, 

pozwala analizować tego rodzaju wydarzenia w stosowanych przez Victora Turnera 

kategoriach liminalności i communitas. 

  Plener, a zwłaszcza ten „metafizyczny”, przebiega w trzech, następujących po 

sobie sekwencjach, które według Arnolda van Gennepa (2006: 36) charakteryzują rytuały 

przejścia. Pierwszy to moment wyłączenia (porzucenie codzienności i wyruszenie  

w podróż do miejsca pleneru). Po nim następuje okres przejściowy, czyli faza liminalna 

związana z separacją (odcięcie od rzeczywistości, zatopienie się w naturze, znalezienie 

się poza czasem i przestrzenią, strukturą i statusem). Proces kończy ponowne włączenie, 

które polega na przysposobieniu sobie nowego stanu. W tym przypadku, dla artystek  

i artystów faza włączenia dokonuje się na publicznym pokazie prac, podczas którego 

uczestnicy pleneru prezentowani są jako osoby, które dzięki niemu doświadczyły 

poczucia przełomu w twórczości, osiągnęły kolejny stopień dojrzałości artystycznej, 

zyskały nowy głębszy sposób postrzegania świata itp. Materialnym symbolem owych 

doświadczeń są dzieła sztuki zgromadzone na poplenerowej wystawie. 

 Plener jest jednym z tych momentów, gdy artystki i artyści stają się „ludźmi 

progu”, bytami liminalnymi, które „nie przebywają ani tam, ani tu, znajdują się pomiędzy 

pozycjami wyznaczonymi i uporządkowanymi przez prawo, zwyczaj, konwencję  

i ceremoniał” (Turner 2010: 116). Ta nowa rzeczywistość, ów moment wspólnego 

przebywania w „szczelinie” obowiązujących hierarchii i norm, mobilizuje do innego 

działania i myślenia, na co wielokrotnie zwracali w swoich wypowiedziach badani. Stan 

liminalny, w tym przypadku powiązany również z kontaktem z naturą, był niezwykle 

intensywnym doświadczeniem, prowadził do wzmocnienia działania zmysłów  

i pobudzenia intuicji; sens tego, co racjonalne, zanikał, a na jego miejsce pojawiały się 

bardzo silne emocje, prowadzące do spontaniczności, bezpośredniości, poczucia 

wyjątkowej swobody i pokonywania własnych ograniczeń – zatem właściwa aura dla 

tworzenia dzieł sztuki. Dlatego właśnie wiele z pytanych osób zauważało, że na plenerach 
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„inaczej malują i inaczej tworzą prace”; nie boją się podjąć ryzyka; instynktownie sięgają 

do nowych form wyrazu. 

 Na obrzeżach i w „szczelinach struktury”, według V. Turnera (2010: 152) istnieją 

optymalne warunki nie tylko dla powstawania dzieł sztuki, ale również do zrealizowania 

communitas ‒ szczególnego rodzaju więzi i modelu wspólnoty. Plener doskonale ilustruje 

opisane przez V. Turnera współistnienie dwóch „modeli” dla ludzkich relacji 

„przeciwstawnych i kolejno po sobie następujących: modelu społeczeństwa 

ustrukturyzowanego, zróżnicowanego, będącego hierarchicznym systemem  pozycji,  

w którym ocenia się i dzieli według kategorii „mniej” i „więcej” (od niego następuje 

chwilowe uwolnienie, ale też powrót do niego, po zakończeniu pleneru) oraz model 

typowy dla fazy liminalnej; będący wspólnotą równych jednostek, pozbawioną struktury 

lub ze strukturą szczątkową, opartą na zasadzie starszeństwa (doświadczana jako „chwila 

w locie”, „szczelina w strukturze”) (Turner 2006: 241-242). 

  Plener o wymiarze metafizycznym jest ideałem, do którego artystki i artyści dążą 

podczas organizacji, oraz do którego odwołują się, wspominając plenery już 

zrealizowane. Można zatem powiedzieć, że communitas, oparta na relacjach 

autotelicznych, stanowi ważny element tożsamości lokalnego środowiska, do tego 

stopnia, że gdy spontaniczna więź jest niemożliwa z powodu zbyt silnych podziałów, to 

podtrzymuje się choćby jej namiastkę w formie normatywnej. Normatywna communitas 

powstaje, wtedy gdy w communitas egzystencjalnej, wraz z upływem czasu narasta 

potrzeba mobilizacji zasobów oraz potrzeba kontroli społecznej wśród członków grupy, 

dążących do wspólnego celu, co prowadzi do zorganizowania communitas w trwały 

system społeczny (Turner 2010: 144). W przypadku środowisk artystycznych długotrwałe 

podtrzymywanie określonej konwencji plenerów sprawiło, że to, co było początkowo 

spontaniczną więzią, z czasem stało się rutyną i wykształciło strukturę, w której „wolne 

związki pomiędzy jednostkami przekształciły się w unormowane relacje pomiędzy 

osobami społecznymi” (tamże).  

 Uczestnicy najczęściej deklarują autoteliczność wzajemnych relacji, ponieważ 

spontaniczna communitas jest elementem tradycji i obowiązującą na plenerach 

konwencją. W wypowiedziach wyrażają oni więc zadowolenie z odczuwanej wyjątkowej 

wspólnotowości, ale też jednocześnie nieświadomie ujawniają ich instrumentalność. 

Zasady funkcjonowania w lokalnym polu sztuki są na tyle zakorzenione w ich 

świadomości, że odczucie wspólnoty mobilizuje do wspólnych działań, które mają 

przynieść każdemu wymierne korzyści. Podobnie jak rytuały przejścia, każdy plener 
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kończy się powrotem do struktury ‒ odrodzonej i wzmocnionej przez doświadczenie 

communitas.  

 Zaistniała więź bywa impulsem do przełamania monopolu instytucji, przez 

podjęcie korzystnych dla grupy działań, a sprawdzianem jej siły i szczerości są kolejne 

wspólne wystawy i plenery. Jednak osiągnięta podczas pleneru prawdziwa, mająca jakość 

egzystencjalną communitas, ta, „która angażuje całego człowieka w jego relacji do 

drugiego człowieka” (Turner 2010: 140), we wspomnieniach zwykle zostaje przez 

rozmówczynie i rozmówców zredukowana do łatwo wymienialnego na inne kapitały 

kapitału społecznego. Tak jak opisał to Victor Turner (2006: 241) „oderwane elementy 

więzi społecznej” zostają wcielone do różnorodnych strukturalnych relacji i z powrotem 

„zorganizowane w kategoriach pozycji w hierarchii społecznej”.   

Na złożoność statusu pleneru i jego uczestników wpływa też fakt, że cześć 

plenerów (strategicznych) została przechwycona przez pola zewnętrzne (samorząd, 

biznes) i jest wykorzystywana do realizacji nie-artystycznych celów, jak wykazanie się 

współpracą transgraniczną w obszarze kultury, podniesienie atrakcyjności projektu 

współpracy miast partnerskich, promocja regionu, reklama atrakcji turystycznych, bazy 

noclegowej itp. Artystki i artyści, poszukując sposobów na zwiększenie prestiżu pleneru 

lub/oraz pozyskanie źródła finansowania, sami o takie przechwycenie zabiegają i je 

aranżują.  

Plener, który początkowo w tradycji artystycznej był spontanicznym wyjazdem 

grupy połączonych wspólnymi pasjami artystów, współcześnie bywa ekskluzywną 

instytucją, która im więcej korzyści oferuje, tym bardziej dostęp do niej jest chroniony. 

Udział w odpowiednim plenerze pozwala utrzymać pozycję w polu lub ją poprawić. 

Dlatego stawki „wejścia do gry” na tym etapie są wysokie, a są nimi tytuły naukowe, 

osiągnięcia profesjonalne i odpowiednie kontakty, niekiedy jak w przypadku 

obcokrajowców, ułatwienie dostępu do dodatkowych dotacji finansowych dla plenerów 

międzynarodowych. W niektórych przypadkach udział w plenerze jest jedyną możliwą 

strategią, by zyskać prawo do znalezienia się w lokalnym polu sztuki, co zostało opisane 

wcześniej, na przykładzie artystki, która jako obcokrajowiec była zapraszana, by 

umożliwić pozyskanie funduszy, ale dzięki temu udało się jej stać się częścią lokalnego, 

bardzo hermetycznego środowiska artystycznego. 

 Początki relacji bywają więc czysto instrumentalne, co ilustruje przykład 

zapraszania  „osoby ze Słowacji”, której nikt nie zna i się jej twórczością nie interesuje. 

Zwykle nie są to znani i rozpoznawalni artyści, co pokazuje też rangę 
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międzynarodowości owych kontaktów. W czasie trwania plenerów, co świadczy właśnie  

o ich wyjątkowości, relacje najczęściej zmieniają się i przechodzą w bardziej 

autoteliczne: 
No ale z kolei jak widzimy, że ta osoba jest taka, no fajne robi rzeczy, że jest 

kontaktowa, że da się z nią porozmawiać, że ciekawie jest no to fajnie, no to 

zaprośmy ją jeszcze raz (22K54). 
 Szczególna więź wspominana jest przez uczestników obydwu modeli plenerów, 

ponieważ granica między obydwoma modelami w realnym świecie jest płynna 

i trudna do jednoznacznego wytyczenia. Dla większości artystek i artystów, biorących 

udział w badaniach, plenery są ważnym elementem osobistej praktyki artystycznej  

i czymś, co w ich opinii jest warte kontynuacji:  
Plenery to jest piękna sprawa, też zaczynam się już chyba starzeć, bo jak sobie 

przypominam te z młodości (śmiech). No na pewno jest to okazja do wspaniałej 

wymiany myśli, obserwacji, bycia razem. Co nie jest łatwe bycie artystą z artystą 

(śmiech), ale jeżeli uda się taka formuła spotkania, to jest to na pewno bardzo 

ważne… To jest chyba jakaś tradycja, którą trzeba pielęgnować, podtrzymywać i 

starać się, żeby ludzie chcieli jeździć na te plenery (21K50). 

 

3.5. Udział w konkursach 
 
 Tradycja publicznych przeglądów dorobku współczesnych artystów, 

organizowanych w trybie konkursowym, sięga XVII wieku. Wówczas we Francji 

zorganizowano po raz pierwszy tzw. „Salon”, czyli czasową wystawę prac francuskich 

artystów. Kontrolę nad kwalifikacją prac i przyznaniem nagród sprawowała Akademia. 

Model Salonu, jako wystawy-konkursu upowszechnił się w XIX wieku również w Polsce, 

a w XX wieku obok ogólnopolskich wystaw, pojawiły się też podobne przeglądy 

lokalnych środowisk twórczych. Formuła Salonu do dziś jest najpopularniejszym 

modelem instytucjonalnych przeglądów dorobku artystycznego. 

 Jedną z funkcji tworzonych od lat 50. XX w. w poszczególnych województwach 

oddziałów BWA, była integracja lokalnego środowiska poprzez przeglądy i konkursy. 

Oprócz przeglądów środowiskowych, cześć galerii organizowała wystawy ogólnopolskie 

(w trybie konkursowym), poświęcone jednej dziedzinie sztuki np. rzeźbie, grafice, 

malarstwu, ale też pasteli, tkaninie artystycznej, rysunkowi itp., co stwarzało okazję do 



173 
 

integracji artystek i artystów o specyficznej specjalizacji, a także popularyzację danej 

techniki.  

 Wśród obecnie działających galerii BWA, tradycję wystaw w trybie konkursowym 

kontynuują dwie instytucje. Pierwsza z nich to BWA w Rzeszowie, które organizuje: 

- ogólnopolskie: „Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego – Jesienne 

Konfrontacje” („Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich ukazujących aktualne 

tendencje w sztuce. Poszukiwanie nowych indywidualności twórczych i przedstawienie 

ich dzieł. Przedmiotem konkursu będą prace wykonane w tradycyjnych technikach 

malarskich powstałe w trzech ostatnich latach”12); 

- lokalny: „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku” („celem konkursu jest umożliwienie 

prezentacji najlepszych dzieł profesjonalnych artystów plastyków zamieszkałych na 

terenie Podkarpacia”13); 

- lokalne: „Biennale ZPAP” („jest ono okazją do artystycznej konfrontacji bieżącej 

twórczej aktywności artystów plastyków zrzeszonych w rzeszowskim Okręgu ZPAP […] 

Biennale ZPAP jest swoistym świętem środowiska, które na płaszczyźnie artystycznej 

pragnie spotkania, konfrontacji i dialogu tak różnych postaw i manifestacji 

indywidualności”14); 

 Druga instytucja to Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, organizująca: 

- „Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat Srebrny Czworokąt” („Celem 

Triennale ‒ Srebrny Czworokąt jest promocja i dokumentacja aktualnych tendencji 

realizowanych w obszarze współczesnego malarstwa, artystów zamieszkałych  

w przygranicznych regionach pięciu państw, dla których tradycje kultury i sztuki Regionu 

Karpat są odniesieniem do aktualnych problemów - głosem naszego pokolenia”15). 

 Dodatkowo artystki i artyści z Przemyśla rywalizują co roku o „Nagrodę 

Artystyczną im. Mariana Strońskiego”. Instytut Sztuk Plastycznych UR organizuje 

coroczny „Konkurs im. Jerzego Panka za Najlepszy Dyplom”, a w 2019 r. zainaugurował 

ogólnopolskie „Triennale Malarstwa Studenckiego”,  w Lubaczowie odbywa się 

„Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego” oraz Przegląd Sztuki Młodych „Wschód 

                                                            
12   http://www.bwa.rzeszow.pl/triennale-polskiego-malarstwa-wspolczesnego-jesienne-konfrontacje-
2019,919.html [data dostępu: 20.12.2019]. 
13   http://www.bwa.rzeszow.pl/obraz-grafika-rysunek-rzezba-roku-2020,969.html [data dostępu: 
20.11.2020] 
14   http://www.bwa.rzeszow.pl/30052019-18062019-biennale-zpap,925.html [data dostępu: 20.11.2020] 
15   http://www.bwa.rzeszow.pl/06092018-07102018-srebrny-czworokat-2018,884.html [data dostępu: 
20.11.2020] 
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Sztuki –Sztuka Wschodu” w Rzeszowie. Do niedawna odbywało się też „Biennale Plastyki 

Krośnieńskiej” w BWA w Krośnie. 

 Artystki i artyści z powiatów: tarnobrzeskiego, niżańskiego i stalowowolskiego 

biorą dodatkowo udział w przeglądach konkursowych organizowanych między innymi 

przez sandomierskie BWA, podtrzymując w ten sposób relacje instytucjonalne sprzed 

reformy administracyjnej z 1999 r., ale tam też pojawiają się ograniczenia wynikające  

z rejonizacji: 
 Tak, to są właśnie te „Porównania” i to jest właśnie według starego podziału 

administracyjnego, bo tam biorą udział artyści z byłego województwa 

tarnobrzeskiego, czyli wchodzi w to też Stalowa Wola, Mielec już nie, ale 

Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola i Opatów, Staszów. Także ten klucz, jak 

ktoś nie pamięta tamtych czasów, to pewnie nie jest zrozumiały. Jest też BWA w 

Kielcach i oni mają taką wystawę konkursową „Przedwiośnie” i było tak, że 

artyści z Tarnobrzega też do pewnego czasu brali udział. Parę lat temu chciałam 

wysłać obrazy, to powiedzieli, że niestety nie, że to tylko muszą być artyści 

związani z województwem świętokrzyskim (28K40); 
 Rzeszów też jest dostępny. Są konkursy, które robią tylko dla swojego terenu, 

ale są też ogólnopolskie. Kielce już nie przyjmują z Tarnobrzega, ale kiedyś, za 

czasów województwa, czy może innej dyrekcji, przyjmowano prace. Nie wiem,  

z czym to się wiąże, że jest taka rejonizacja, no ale pewnie się łączy z finansami 

(29K56). 
 Wśród konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych poza województwem,  

w których najliczniej biorą udział artystki i artyści z Podkarpacia są: „Międzynarodowy 

Jesienny Salon Sztuki” BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, „Triennale Sztuki Sacrum”  

w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, Triennale Małych Form Malarskich  

w Toruniu, a w przypadku grafików jest to „Międzynarodowe Triennale Grafiki”  

w Krakowie i Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni. W wypowiedziach 

również często pojawiały się wzmianki o najbardziej prestiżowym w Polsce konkursie 

malarskim ‒ „Biennale Malarstwa Bielska Jesień” w BWA w Bielsku-Białej, ale tylko 

jednemu artyście udało się zakwalifikować do wystawy konkursowej i otrzymać 

wyróżnienie. 

3.5.1. Perspektywa organizatorów 
 
 Organizatorzy konkursów czują się kontynuatorami tradycji przeglądów  

i Salonów, które od wieków cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem artystek  
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i artystów. Uważają oni, że poprzez tego rodzaju imprezy wychodzą naprzeciw ich 

potrzebom i oczekiwaniom: 
 Zawsze ma znaczenie, nagroda zawsze ma znaczenie, bo nagroda jest zawsze 

mile widziana przez artystę. Artysta jest słaby i niestety lubi, jak go ktoś od czasu 

do czasu pogłaszcze po głowie, a nie podstawi mu nogę. Każdy lubi być 

doceniony i nagrodzony, każdy się pnie po jakiejś drabinie kariery. Tak to 

funkcjonuje. Niestety tak ten świat funkcjonuje [...] Artyści, czyli zarówno 

pisarze, filmowcy, artyści wizualni, aktorzy czy poeci oni uwielbiają tego typu 

historie. Czyli np. wygranie festiwalu w Cannes, czy otrzymanie Oskara - to 

ustawia kogoś na całe życie, ale wiemy oczywiście, że trzeba być dobrym 

(23M69). 

 Potwierdzeniem olbrzymiego zainteresowania są też publikowane  

w sprawozdaniach liczby zgłoszonych osób i prac. Zainteresowanie przekłada się na 

ocenę rangi konkursu.  

 Organizacja konkursu, zwłaszcza międzynarodowego lub ogólnopolskiego, jest 

strategią budowania rangi galerii. Liczącymi się wówczas kryteriami, branymi pod uwagę 

w ocenie, jest jego zasięg (z jak odległych miast i państw są zgłoszenia), patronat 

(Prezydent RP, Prezydent Miasta, Wojewoda, Marszałek Województwa, Minister Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego), wysokość nagród i ranga ich fundatorów. Galerie rywalizują 

między sobą o pozycję zarówno w ogólnopolskim polu sztuki, jak i tym lokalnym. Bycie 

wymienionym w prestiżowym gronie polskich konkursów w zakresie sztuk wizualnych, 

jest argumentem wykorzystywanym do wyeksponowania własnej pozycji: „Jesienne 

Konfrontacje to impreza artystyczna w zakresie sztuki malarskiej wymieniana jednym 

tchem za Festiwalem Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie czy Bielską 

Jesienią w Bielsku Białej. Świadczy to o wysokiej randze tego konkursu, i że Rzeszów 

staje się w tym czasie stolicą jednej z najważniejszych imprez poświęconych sztukom 

wizualnym w Polsce. Stąd też ogromne zainteresowanie samych artystów i odbiorców ich 

sztuki, gdyż imprez takich (na tle muzycznych festiwali, czy igrzysk sportowych) nie ma 

zbyt wiele”16.  

 Konkurs dla galerii jest też ukłonem w stronę lokalnych władz. Galerie, jako 

instytucje kultury, co roku zmagają się z „obcinaniem” budżetu przez samorządy,  

w ramach wymuszonych różnymi okolicznościami oszczędności. Dlatego muszą walczyć 

o finansowanie swojej działalności, pokazując jak ważną rolę odgrywają w mieście  
                                                            
16  http://www.bwa.rzeszow.pl/14112013-31122013-jesienne-konfrontacje,572.html  
  [data dostępu: 20.12.2019] 
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i regionie. Konkurs daje galerii możliwość promocji przez to, że jest wydarzeniem 

medialnym, podobne korzyści oferuje miastu, w którym się odbywa.  

 Kolejnym elementem budującym rangę konkursu są jego jurorzy.  

W podkarpackim polu sztuki za najwyższy autorytet w zakresie sztuk wizualnych 

uznawani są profesorowie Akademii Sztuk Pięknych i Wydziałów Artystycznych. Oni też, 

obok dyrektorów instytucji współorganizujących konkurs, stanowią jury. Śledząc 

nazwiska jurorów z poszczególnych konkursów w województwie, zauważyć można 

pewną ich powtarzalność. Profesorowie, którzy są jurorami, są też uczestnikami 

plenerów, uznawanych lokalnie za prestiżowe, a także mają indywidualne wystawy  

w największych galeriach. Część profesorów pochodzi z Podkarpacia i są to dawni 

koledzy z liceów plastycznych lub też poleceni przez nich ich koledzy z uczelni. 

Prowadząc podczas konkursu obserwację, zapytałam jednego z organizatorów, dlaczego 

nie ma ani jednej kobiety w jury konkursu, podczas gdy wśród uczestników ponad 80% 

to studentki kierunków artystycznych. Mój rozmówca odpowiedział, że powodem jest to, 

że on po prostu nie zna żadnej kobiety-profesora, a do jury zaprosił osoby z grona, które 

zna. Wyjątkiem od tej reguły było jury „5 Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego 

– Jesienne Konfrontacje 2019 ” w BWA w Rzeszowie, gdy po raz pierwszy 

przewodniczącą jury była krytyk sztuki dr Monika Małkowska. Wielokrotnie skład 

jurorski się poszerza, ponieważ – fundując nagrodę – lokalne władze, dyrektorzy 

instytucji i firm wymagają wprowadzenia do jury swojego przedstawiciela, aby mieć 

wpływ na wyniki konkursu. 

 Pierwsza selekcja prac odbywa się poprzez ocenę cyfrowych reprodukcji, 

nadesłanych ze zgłoszeniem przez uczestników. Drugi etap ma miejsce w galerii i wtedy 

oceniane są już prace dopuszczone na wystawę; z nich wyłaniani są zwycięzcy. Podczas 

prowadzonej obserwacji dowiedziałam się, że za najbardziej obiektywną metodę oceny 

prac uznaje się metodę jednego z krakowskich profesorów, która polega na oznaczaniu 

przez jurorów karteczkami (punktami) prac, na które się głosuje; prace bez punktów, 

następnie z najmniejszą ich liczbą, stopniowo odpadają i w ten sposób wyłania się 

zwycięzca. Podczas dwóch obserwowanych konkursów nie zauważyłam żadnej dyskusji 

między jurorami, czy uzasadniania swoich wyborów. 

 Ze stosunku organizatorów do decyzji jurorów wnioskować można, że istotą 

konkursu nie jest wyłonienie najlepszych prac, ale sam spektakl, jakim jest jego przebieg. 

Sami organizatorzy nie wierzą w możliwość obiektywnego przyznania nagród: 
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 Natomiast czy w ogóle istnieje obiektywna ocena? Nie wiem. Trudno 

powiedzieć. Podejrzewam, że nawet najbardziej znani krytycy mówią to  

z własnego punktu widzenia i własnych preferencji albo układów towarzyskich, 

które są niezmiernie istotne w tym środowisku, wszyscy dobrze o tym wiemy 

(11M60); 
 Skład tego jury przyznałby taką nagrodę, a inny skład przyznałby inną nagrodę. 

To jest zawsze wypadkowa, suma pewnych subiektywnych wartości, które 

prezentują poszczególni członkowie jury i tak to funkcjonuje. W środowisku 

wszyscy o tym wiedzą, tylko nie wszyscy się z tym godzą. Na dobrych 

przeglądach np. w Krakowie jest kilkuset dobrych, a między nimi jest 

kilkudziesięciu bardzo dobrych i każdy z ich mógłby dostać grand prix, ale 

dostaje jeden. Jest to akurat suma ocen tego jury, sytuacji, preferencji, czasu,  

w którym to powstaje i wielu innych rzeczy. I te rzeczy mogą mieć znaczenie 

przy takiej ocenie. Oczywiście jurorzy starają się ocenić to z reguły najlepiej jak 

potrafią, ale wielokrotnie odgrywają w tym rolę interesy pozaartystyczne. No 

niestety tak jest (23M69). 
 Pomimo nieobiektywności i przypadkowości rozstrzygnięć konkursowych, 

organizatorzy są przekonani o dodatnim bilansie tego rodzaju działań, ponieważ stawką 

jest możliwość wejścia do gry i uzyskania cenionego w polu kapitału symbolicznego. 

Konkursy są mechanizmem umożliwiającym wejście do gry szczególnie ludziom 

młodym, debiutującym, a poddanie się ocenie dokonywanej przez wyznaczonych 

ekspertów, jest jednym z mechanizmów konsekrujących na artystę uznanego  

w środowisku. Informacje o tego rodzaju korzyściach pojawiają się w tekstach 

towarzyszących konkursom: „Kurator konkursu Ryszard Dudek – dyrektor BWA w 

Rzeszowie we wstępie do katalogu wystawy pokonkursowej zauważa, iż konkurs ten jest 

ważny z jeszcze jednego względu – daje szansę zaistnienia na polskim rynku sztuki 

młodym artystom, również tym z naszego miasta i regionu. A miłośnikom sztuki 

oglądania najnowszych tendencji w malarstwie polskim bez konieczności wyjazdów  

i podróży do tzw. czołowych ośrodków kultury w kraju”17, a także w wypowiedziach 

organizatorów: 
Właśnie, bo co daje szansę – szansę dają konkursy młodych. I w zasadzie takie 

jest zjawisko, że to młodzi biorą udział w konkursie, bo tu mogą być zauważeni.  

I teraz nie przypomnę sobie nazwiska, ale jest dziewczyna, która wygrała 

                                                            
17 http://www.bwa.rzeszow.pl/14112013-31122013-jesienne-konfrontacje,572.html 
  [data dostępu: 20.12.2019] 
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Jesienne Konfrontacje, ostatnią edycję i ona jest , że tak powiem pierwsza w 

kolejce, że jak będę miał możliwość zrobić jej wystawę to zrobię jej (51M51). 
Organizatorzy, aby podtrzymać nowoczesny wizerunek konkursu, co we 

współczesnym świecie sztuki przekłada się  na rangę imprezy, adaptują zaobserwowane 

w innych instytucjach trendy. Za przykład może posłużyć model tzw. kuratorskiej 

wystawy tematycznej (problemowej). Polega on na stworzeniu przez kuratora koncepcji 

dyskutującej dany problem filozoficzny, społeczny czy polityczny, a ze strony 

uczestników, wykonanie prac artystycznych inspirowanych tą koncepcją  

i rozszerzających obszar dyskusji na wskazany temat.  

 W przypadku instytucji na Podkarpaciu konkursy nawiązują do tego modelu, ale 

robią to w sposób na tyle powierzchowny, że nie narusza to dotychczasowych, 

tradycyjnych praktyk. Same tematy, na które toczyć się ma poprzez wystawę dyskusja, są 

konwencjonalne, niekiedy nawet klasyczne i bardzo ogólne, ale prezentowane 

każdorazowo jako niezwykle nowatorskie, np.: 

- motywy patriotyczne („Artyści w 100-lecie odzyskania niepodległości”),  

- akt („Znany w środowisku Podkarpacia konkurs plastyczny adresowany do 

profesjonalnych artystów sztuk wizualnych. Jego rangę docenili Marszałek Województwa 

Podkarpackiego i Prezydent Miasta Rzeszowa, obejmując nad konkursem Honorowy 

Patronat. Novum w konkursie było zaproponowanie przez Organizatora tematu, którym 

był Akt. Jak współcześnie podeszli do niego artyści, będzie można zobaczyć na wystawie 

pokonkursowej”18), 

- pole-ulica („Temat przewodni ósmej edycji Triennale: Pole i Ulica. Pole i ulica to ‒ 

szeroko pojęte ‒ wieś i miasto oraz człowiek w dynamicznej relacji do tych środowisk. 

Jak widzimy, doświadczamy, zmieniamy swoje otoczenie; i jak otoczenie zapisuje się na 

naszym ciele i świadomości”19),   

- „Ja-Inny” („Ja – Inny w trzecim tysiącleciu” . Nie bez znaczenia był głos artystów, 

którzy odnieśli się do obecnej sytuacji geopolitycznej w naszym regionie Europy. W tych 

kontekstach wystawa jest arcytrudnym zbiorem współczesnej plastycznej wypowiedzi 

                                                            
18  http://www.bwa.rzeszow.pl/712-2017-–-14012018-obraz-grafika-rysunek-rzezba-roku-2016-2017-akt-
,839.html [data dostępu: 20.12.2019]. 
19   https://docplayer.pl/12143616-Miedzynarodowe-triennale-malarstwa-regionu-karpat-srebrny-
czworokat-2012.html [data dostępu: 20.12.2019]. 
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kilkudziesięciu artystów. Odbiorców czeka nie lada interesująca wyprawa po stylistycznej 

i intelektualnej krainie malarstwa współczesnego”20).  

Analiza nagrodzonych w poszczególnych konkursach prac oraz porównanie ich do 

dotychczasowego dorobku ich autorów pokazują, że bardzo ogólne tematy zwykle 

„mieszczą w sobie wszystko” i nie wymagają od uczestników odejścia od na co dzień 

realizowanych tematów i konwencji stylistycznych. Nagrodzone prace to zwykle obrazy 

abstrakcyjne lub prace z elementami figuralnymi na abstrakcyjnym tle, na tyle ogólne  

i uniwersalne w formie  i treści, że można dopasować je do każdego tematu. 

 Założenia zawarte w regulaminach również formatują aktywność uczestników do 

użycia tradycyjnych technik. Niekiedy dokonuje się to pod pozorem unowocześniania 

formuły konkursu np.: „Nowa formuła Triennale zakłada otwartość. Zapraszamy do 

udziału wszystkich twórców, którzy zechcą odnaleźć się na 1m2 papieru, będącego 

intrygującym wyzwaniem ‒ polem obszarem zarówno otwartego eksperymentu 

artystycznego jak i klasycznych form przekazu. Oczekujemy na prace, które są 

świadectwem naszego czasu i naszych problemów - niezależnym głosem naszego 

pokolenia. Prosimy o zgłaszanie prac (do sześciu) ‒ niezależnie od uprawianej techniki 

czy formy. Czekamy na artystów, dla których papier/podłoże papierowe, jest obszarem 

prawdziwie swobodnej kreacji”21.  

 Analiza treści regulaminów i tekstów towarzyszących wystawom pokazuje, że 

pojęciami, które najczęściej się w nich pojawiają są: „aktualne tendencje współczesnej 

sztuki”, „współczesne malarstwo”, „najnowsze tendencje”, „aktualne problemy”, „obecna 

sytuacja”, „świadectwo naszego czasu” i „głos naszego pokolenia”.  

 Szczególnie „Srebrny Czworokąt” kreowany jest na wydarzenie będące 

odzwierciedleniem najnowszych tendencji w sztuce, a także mające istotny wkład w 

debatę społeczną na temat istotnych współczesnych problemów. Tego rodzaju treści 

pojawiają się w tekstach katalogów: „Wspólna historia regionu Karpat to współistnienie 

różnych grup narodowościowych i kulturowych. Sąsiedztwo ukształtowane na przestrzeni 

wieków pełne było napięć, wydarzeń dramatycznych, ale jeszcze częściej przyjaźni  

i dobrego współżycia. Przeszłości już nie zmienimy, ale kształtowana przez nas 

teraźniejszość jest szczególnym wyzwaniem dla artystów” (Cywicki 2012: 18). Podobnie 

w kolejnej edycji: „Hasło obecnej edycji „Przyszłość Europy – jedność w wielości” było 
                                                            
20   http://www.bwa.rzeszow.pl/10092015-11102015-miedzynarodowe-triennale-malarstwa-regionu-karpat-
srebrny-czworokat-przemysl-2015,681.html [data dostępu: 20.12.2019]. 
21   https://docplayer.pl/12143616-Miedzynarodowe-triennale-malarstwa-regionu-karpat-srebrny-
czworokat-2012.html [data dostępu: 20.12.2019]. 
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niemałym wyzwaniem dla artystów, którzy sprostali oczekiwaniom Organizatora 

Triennale wyrażonym m.in. w słowach wstępu do katalogu Triennale: „Współczesna 

sztuka z powodzeniem pełni dzisiaj pozytywną misję, dając szansę na przezwyciężenie 

historycznych uprzedzeń czy stereotypów, na zgodną współpracę, a przede wszystkim 

sąsiedzką przyjaźń i wzajemny szacunek… Na dowód tego niech świadczy fakt, iż 

wystawa jak dotąd i tym razem z powodzeniem prezentowana jest po pokazie  

w Krasiczynie i Krośnie; w Rzeszowie a następnie zaprezentowana będzie  

w najważniejszych galeriach i muzeach we Lwowie, Oradei, Miszkolcu, Debreczynie  

i Koszycach”22. 
 Kuratorskie wystawy problemowe realizowane w galeriach związanych  

z paradygmatem współczesnym w Polsce, charakteryzuje różnorodność mediów jakie 

wykorzystują artystki i artyści oraz ich rzeczywisty dialog z koncepcją kuratora. 

Uczestnicy traktują swoje prace jak otwarte projekty, które poszerzają wiedzę, 

przepracowują traumy, dotykają tabu, co często skutkuje kontrowersjami, a nawet 

próbami cenzury ze strony różnych grup społecznych. Omówiony powyżej konkurs, 

chociaż odwołuje się do trudnych tematów, to jego uczestnicy tworzą prace o charakterze 

dekoracyjnym, w których przede wszystkim oceniane są wartości formalne. Temat 

wydaje się być jedynie pretekstem do pozyskania funduszy w ramach współpracy 

transgranicznej w obszarze kultury, a następnie pokazania jej wzorowego przebiegu.  

 Przebieg imprez konkursowych w lokalnym polu sztuki wygląda podobnie: 

zostaje ogłoszony temat, artystki i artyści przygotowują pracę utrzymaną we własnym 

stylu i preferowanej tematyce, która nawiązuje w większym lub mniejszym stopniu do 

zadanego tematu, z nadesłanych prac wybierane są te, które zdaniem jurorów 

charakteryzuje najwyższy poziom artystyczny, a następnie wystawa jest uroczyście 

prezentowana w kilku okolicznych galeriach w Polsce lub, jak ma to miejsce  

w przypadku „Srebrnego Czworokąta”, w państwach regionu Karpat. 

 Organizatorzy poszukują formuły, która ich wyróżni na tle innych galerii  

w Polsce, a nawet w Europie: „W grę wchodzi także duma z organizacji  

i upowszechniania wydarzenia ekspozycyjnego, które wyróżnia się poprzez swój 

szczególny charakter na tle tego typu realizacji, zwłaszcza europejskich. Solidarność 

malarzy, tj. artystów plastyków z Euroregionu Karpackiego, powinna stanowić przykład 

                                                            
22   http://www.bwa.rzeszow.pl/06092018-07102018-srebrny-czworokat-2018,884.html  
  [data dostępu: 20.12.2019]. 
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tego, co znaczy bądź obecny, czerp inspiracje z modelu kulturalno-artystycznego równie 

żywotnego, jak dynamicznego”23.  

3.5.2 Perspektywa uczestników 
 
 Dla artystek i artystów w podkarpackim polu sztuki istnienie konkursów jest 

czymś oczywistym, czymś co było, jest i będzie zawsze, ale badana zbiorowość jest 

podzielona, jeśli chodzi o stosunek do nich. Stosunek ten zmienia się też z czasem,  

w zależności od osobistych doświadczeń, kierunku i tempa rozwoju kariery: 
 To zależy od ludzi, od tego kto jest w jury, z jakiej jest opcji. Poniekąd sami się 

wykluczamy. Trudno nam jest się z tym zmierzyć. Dawniej, jak człowiek był 

młodszy, chętniej próbował to tu, to tam, ale im jest starszy i bardziej o tym 

myśli, to jest względne (14M62). 

 Ponieważ prezentują oni swoją sztukę wyłącznie w instytucjach i o swoją 

obecność w instytucjach już od studiów zabiegają, to konkurs jest dla wielu kolejną 

możliwością, dla niektórych zaś jedyną, by w owych instytucjach się pokazać:  
 Konkursy zawsze są jakąś taką instytucjonalną formą pokazywania się, no 

integracji to nie, bo jeżeli to jest ogólnopolski, to tam się nikogo nie zintegruje, 

po prostu się zjadą ludzie, pogadają i rozjadą z powrotem do domów. Natomiast 

gdzieś się tam kreuje jakieś tam wartości (41M56); 
 Młodzi biorą udział w konkursach, bo to jest często jedyna możliwość, by jakoś 

wejść do tego zamkniętego obiegu. Inaczej się nie da pokazać, co się robi 

(01K35). 
 Dla tych, którzy już funkcjonują w lokalnym polu, ma wymiar towarzyski; 

podtrzymuje relacje łączące artystki i artystów, a także jest formą potwierdzenia swojej 

pozycji. Znalezienie się w katalogu jest ważne, ponieważ katalog jest jednym ze 

świadectw konsekracji. Wystawy konkursowe są jednym z mechanizmów podtrzymania 

swojej obecności (widzialność) i pozycji w polu: 
 Tak, biorę udział w różnego typu konkursach i przeglądach. Nie biorę udziału 

po to, żeby coś wygrać, tylko po to, żeby pokazać swój obraz na wystawie 

zbiorowej, pojechać na wernisaż, zgarnąć fajny katalog i mieć z tego jakąś 

radość. Nie na zasadzie, że ciągle chcę coś wygrywać, to nie ma sensu.  

W Rzeszowie na „Obrazie Roku” zająłem drugie miejsce, więc pierwszego już 

raczej nie zajmę. Dalej wysyłam prace, bo jest wystawa zbiorowa, zawsze jest ta 

frajda z przyjazdu, spotkania ze znajomymi itd. Jest to duży przegląd, tutaj  

                                                            
23   https://www.bwaprzemysl.pl/?temat-triennale [data dostępu: 20.12.2019]. 
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w okolicy chyba największy. Przemyski pomijam, bo mnie w ogóle nie interesuje 

(07M40).  

 Konkursy i katalogi z wystaw konkursowych są też dla tych artystek i artystów, 

którzy funkcjonują w nowoczesnym paradygmacie i skupiają się na wartościach 

formalnych i rozwoju swojej dziedziny, źródłem wiedzy o tym, co w ich dziedzinie 

aktualnie się dzieje oraz narzędziem wykorzystywanym w procesie edukacji: 
 Ale tak, wysyłam co jakiś czas prace na konkurs i to od lat. I dla mnie to jest 

taka możliwość, fajnie, że są katalogi, że można potem pokazywać studentom to. 

Że samemu można zobaczyć, bo jednak duch naszych czasów jakoś się odbija na 

każdej dyscyplinie. Lubię patrzeć, co się dzieje z rysunkiem. W jaki sposób 

kierują się w tej dyscyplinie artyści (18K50). 
 Konkursy są szczególnie ważne dla osób debiutujących w polu, ponieważ 

pozwalają „wejść do gry” ‒ zostać zauważonym i uznanym na tym wczesnym etapie 

kariery. W biogramach młodych osób najczęściej pojawiają się wzmianki o nagrodach  

i wyróżnieniach zdobytych w lokalnych konkursach, takich jak: „Obraz, Rzeźba, 

Rysunek, Grafika Roku” w BWA w Rzeszowie, Międzynarodowe Triennale Malarstwa 

Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Przegląd Sztuki Młodych „Wschód sztuki – 

Sztuka Wschodu”. Dla młodych uznanie ze strony środowiska jest czymś pożądanym, co 

buduje poczucie własnej wartości i ukierunkowuje ich poszukiwania własnego stylu 

artystycznego: 
 Wiele osób, na przykład [imię], bardzo fajna rysowniczka, ona też wysłała, 

wysyłała pracę na konkursy, dzięki temu też uzyskuje taką, młodzi ludzie tego 

potrzebują, takie zapewnienie, że to co robię jest akceptowane czyli ta forma, 

która jest przeze mnie wypracowana […] I teraz to, że się dostaje na konkursy, to 

może ją – myślę - upewnić w przekonaniu, że jest na dobrej drodze i chyba to jest 

młodym ludziom bardzo potrzebne (18K50); 
 Na początku, jak zaczynałam malować, to udział w tych porównaniach  

i zdobycie nagrody bardzo mnie zmotywowało. To było dla mnie naprawdę 

bardzo duże wyróżnienie, bo taka osoba znikąd nagle zaistniała gdzieś  

w środowisku. To mnie zmotywowało i było rzeczywiście jakieś przełomowe, ale 

jak już zaczęłam malować swoje rzeczy i zaczęłam te obrazy sprzedawać, 

niekoniecznie mi zależało, żeby ktoś mnie oceniał (28K40). 
 Regulaminy i kryteria konkursowe nie są traktowane jako ograniczenie wolności 

twórczej, czy też forma wymuszenia określonej postawy artystycznej, ale jako coś 

oczywistego, czego nie poddaje się w wątpliwość i do czego się dostosowuje: 
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 Gdzieś tam chcąc uczestniczyć w tym życiu, to jeżeli mam coś nowego, bo 

trzeba mieć, chociaż nie zawsze, bo gdzieś tam termin ucieknie, a są terminy, 

pewne obostrzenia, kryteria, trzeba się w to wstrzelić. Zawsze mnie denerwują 

ograniczenia formatu, ja lubię pracować na dużych formatach i ten format do 1,5 

m mi się wydaje taki nie za duży, no ale uczestniczę w tym (41M56). 

 Część artystek i artystów bardzo osobiście traktuje decyzje jurorów. Relację tę 

można prześledzić na przykładzie jednej obszernej wypowiedzi, w której pojawiło się 

kilka istotnych wątków. Po pierwsze konkursy są formą zewnętrznej weryfikacji 

aktualnych „poszukiwań twórczych”, która przez artystkę jest jak najbardziej pożądana  

i jest główną motywacją do udziału w nich. Odrzucenie jest przez nią traktowane jako 

przydatna lekcja pokory, która motywuje do wprowadzenia modyfikacji do tego, co 

aktualnie tworzy. Kolejny wątek to brak zaufania do własnych ocen i wyraźne domaganie 

się oceny ze strony osób uznawanych za autorytet, tak aby zniwelować lęk przed pomyłką 

w ocenie i błędnymi decyzjami wystawienniczymi. Na koniec artystka opisuje swoją 

praktykę jeżdżenia na wystawy, na które jej prac nie przyjęto, by porównać swoją 

twórczość do prac docenionych uczestników i odkryć kryteria oceny: 
Ja biorę udział w konkursach dlatego, że czasami ciekawa jestem, czy się 

dostanę na ten konkurs czy nie. Właściwie to jest dla mnie najfajniejsze. Swego 

czasu bardzo przeżywałam jak się nie dostałam, ale teraz już nie. Dlatego, że 

wiem, że to jest pewnego rodzaju przypadek, ale też dobrze jest dostać po nosie 

(śmiech). No bo jak organizujesz wystawę środowiskową, na którą jesteś 

zapraszana, no to dajesz co uważasz, to co ci się wydaje, że będzie cię godnie 

reprezentować. Jeżeli robisz indywidualną, no to sprawa jest trochę trudniejsza, 

bo cała odpowiedzialność za całokształt spada na ciebie […] Natomiast konkursy 

to pewna weryfikacja. Traktuję to trochę jako zabawę, a trochę tak, żeby potem 

popatrzeć, kto się dostał, czy nawet pojechać na wystawę, zastanowić się, 

dlaczego się nie dostałam, zastanowić się jakie są kryteria. Każdy konkurs ma 

utajoną, gdzieś taką pewną ideę i te myśli jurorów, które potem w jakiś sposób się 

uwidoczniają, są w miarę widoczne i czytelne (21K50). 

 Artystki i artyści odczuwają potrzebę potwierdzania słuszności własnych 

poszukiwań u osób uważanych za autorytet. Szczególnie osoby ze średniego pokolenia 

odnoszą się z dużym szcunkiem do werdyktów jurorów: 
 To jest też niezwykle ważne, że mogę zaistnieć na konkursie stricte malarskim 

ogólnopolskim. Bo to mi daje też wiarę w to, że to, co poszukuję w malarstwie 

nie jest bez sensu. Też trzeba się w jakiś sposób sprawdzić. Wydaje mi się, tam 
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jest też dość mocne sito dla uczestników. I to mi pomaga też w tym, żeby 

upewnić się w przekonaniu, że nie jest to, to co robię w malarstwie, że nie jest 

całkiem bez sensu. Dlatego później z większą pewnością podchodzę do też 

kolorów w rysunku i tych elementów, które z malarstwem się tu łączą (18K50).  
 Pomimo różnych zastrzeżeń, wśród przedstawicieli średniego oraz starszego 

pokolenia nadal aktualne jest przekonanie, że konkursy weryfikują postawy artystyczne  

i dostarczają otoczeniu wiedzy na temat osiągniętego poziomu artystycznego. Udział  

i wygrane w konkursach legitymizują tytuły naukowe, pozwalają profesorom być 

uznanymi za ekspertów i za najwyższe autorytety w zakresie sztuk wizualnych: 
 Dawniej, żeby dostać tytuł naukowy, trzeba było zaistnieć, trzeba było kilka 

konkursów międzynarodowych wygrać, być wybitnym artystą, zostawało się 

wtenczas na uczelni. Ja takich miałem profesorów. A dzisiaj profesorem zostaje 

nagle trzydziestoletni facet, no to jest chore. Z jakimi osiągnięciami twórczymi? 

(Audycja 15 tom 1). 
 Komisje akredytacyjne, tworzone przez profesorów Akademii, podtrzymują tę 

zasadę weryfikacji dorobku swoich koleżanek i kolegów, dlatego osoby pracujące na 

uczelniach artystycznych obecnie są zobligowane do udziału w konkursach ze względu 

na wymogi parametryzacyjne kierunków artystycznych: 
 Wysłałam parę prac na konkursy w tym roku. Jest to też konieczne, żebyśmy 

brali udział w jakichś konkursach, z racji tego, że nauczyciele akademiccy 

powinni się wykazywać aktywnością, którą jest też wysłanie prac na konkurs 

(18K50).  
Artyści i artystki są świadomi istnienia hierarchii wśród konkursów; liczą się przede 

wszystkim konkursy międzynarodowe, a z ogólnopolskich najwyższą pozycję zajmuje 

„Bielska Jesień”: 
 Są konkursy określane jako ważniejsze albo mniej ważne, ale czy każdy musi 

uczestniczyć, to też jest sprawa subiektywna. Można w ogóle nie uczestniczyć w 

konkursach, a można swoje prace wysyłać gdzie popadnie. Utarło się w Polsce, 

że „Bielska Jesień” jest ważnym konkursem, jest tam ostra selekcja, nie każdy się 

dostaje (07M40). 

 Innymi zasadami rządzą się konkursy graficzne i rysunkowe. Łatwość pakowania 

i przesyłania, oraz stosunkowo niski koszt wykonania prac umożliwiają udział w dużej 

liczbie konkursów na całym świecie. Słuchając wypowiedzi artystów można odnieść 

wrażenie, że sukcesy zagraniczne są formą rekompensaty odbieranej za względnie 
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niewielką ilość tego rodzaju konkursów w Polsce i marginalizację pozycji tych technik 

podczas lokalnych konkursów: 
 My – graficy, mamy taką możliwość, że te prace bardzo mocno konfrontujemy  

z artystami na całym świecie, przez wysyłanie na wszelkiego rodzaju konkursy. 

Ja wolę swoje prace pokazywać w taki sposób, by dotarły gdzieś szerzej. Zwykle 

w tych większych konkursach jest taka możliwość, że oprócz osób na wystawie, 

prace może zobaczyć szerszy krąg osób. Jeśli wyślę prace na jakiś konkurs 

międzynarodowy, to wiem, że nie działają tam te wszystkie mechanizmy, które 

mnie denerwują lokalnie (04M44); 
 Wszystkie konkursy rysunkowe, jakie są na świecie, dzięki komputerowi mam  

i drukuję sobie, wisi mi przed biurkiem i odfajkowuję jak mija termin, co 

wysłałem. Przeważnie na takie konkursy wysyła się 2-3 prace, czasami jedną, bo 

takie ograniczenie. Ale internetem, wtedy zostaje rysunek w domu. Szczególnie 

na te odległe konkursy. I muszę powiedzieć, że poprzychodziły mi pisma, bo 

wystawiałem prace w Afryce i byłem jedynym człowiekiem z Polski, który w 

Afryce wystawił i napisali mi i przysłali certyfikaty z wystawy. No świat jest 

otwarty dla konkursów rysunkowych. Są te znane, tradycjonalne konkursy na 

świecie, gdzie wysyła się oryginalne prace, na te biennale różnego rodzaju, czyli 

Turcja, Japonia, Włochy. Ja sam byłem w zeszłym roku zaskoczony jak 

patrzyłem, bo zapisuję: kraj, temat, konkurs, data wysyłki, ilość prac i rezultat 

później. No to w tamtym roku udało mi się trzynaście nagród zdobyć, no ale jeśli 

się brało udział w 140 wystawach na świecie, no to coś tam musi być (Audycja nr 

6 tom 3). 
 Od jurorów uczestniczący w konkursie oczekują obiektywizmu i wzniesienia się 

ponad własne upodobania artystyczne, chociaż z drugiej strony są oni świadomi, że  

w obszarze sztuki obiektywizm jest niemożliwy, ponieważ niemal zawsze własne 

schematy twórcze determinują schematy postrzegania i oceniania:  
 Jako przykład zawsze przytaczam sytuację graficzki [nazwisko], która dwie 

edycje temu w Triennale Grafiki Polskiej dostała najwyższą nagrodę. To jest taki 

„Święty Graal” grafiki, to jest najważniejszy konkurs, najważniejsza nagroda  

w świecie grafiki. Dostała Grand Prix. Trzy lata później nie dostała się nawet na 

wystawę. W kolejnej edycji, trzy lata później również się nie dostała. Przez dwie 

kolejne edycje nie dostała się na żadną wystawę, chociaż ona nie robi gorszych 

prac, tylko zmienił się skład jurorski, który miał inne kryteria, w inny sposób 

patrzył na te prace. To jest najlepsza ilustracja tego, że miarą wielkości prac 

absolutnie nie jest to, że one są nagradzane (04M44).   
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 Artystki i artyści, zarówno ci nagradzani, jak i osoby, które doświadczyły 

niepowodzenia, często podczas wywiadów wyrażali wątpliwości, co do obiektywności 

przyznawanych nagród, ale najbardziej bulwersujące było dla nich to, że na Podkarpaciu 

brak obiektywizmu wynika ze względów towarzyskich i „układów”: 
 Jak się konkursy przejrzy, to są one konkretne. Dostają je koledzy i w 90% 

można stwierdzić, kto dostanie nagrody. Jest jak jest, dlatego ja się na razie 

obraziłam na te regionalne rzeczy. Nie wysyłam... w tym momencie konkursy 

wyglądają tak, że te nagrody dostają koledzy i jest to smutne i przykre (01K35); 
 Środowisko rzeszowskie jest bardzo hermetyczne. To mi się nie podoba. Są na 

przykład konkursy, w których tylko oni zdobywają nagrody i ciągle ci sami. 

Różne są komisje, ale Krośnie był przegląd plastyki. Chcieli, żeby komisja się 

zmieniała, więc poprosili z Rzeszowa i wtedy też prace zaczęli składać artyści  

z Rzeszowa i właśnie artyści z Rzeszowa zdobywali nagrody. Zwrócił mi na to 

uwagę [imię i nazwisko]. Był oburzony, ja się nawet nie zdziwiłam. Tak jest 

właśnie w Rzeszowie, takie hermetyczne środowisko […] Odpadały takie piękne 

prace, bo nagrodę musiał dostać kolega, a nie ktoś, kto rzeczywiście miał fajną 

pracę. Nie ujmując nic koledze. Nie powinno się wybierać, tylko dlatego, że to 

jest kolega (33K53). 
 W rozmowach sygnalizowali również niejasność kryteriów, według których jury 

dokonuje ocen, która sprawia wrażenie, że bardziej wygrywa osoba niż jej praca,  

a nagrody są przyznawane uznaniowo, kolejno liczącym się w polu aktorom, a nie są 

odzwierciedleniem realnej oceny zgłoszonej pracy: 
 Słynne „czworokąty”, czy „rzeźba roku”, czy przegląd jakiejś tam sztuki  

w Rzeszowie i są to nagrody, a tak naprawdę jak już ta nagroda zostaje wręczona, 

to nigdy nie jest wytłumaczone, dlaczego ten obraz. Dlaczego to jest Grand Prix, 

skoro był tyle wart i skoro to wszystko się do tego tematu da podpiąć, a to na 

samym końcu przy wręczeniu tej nagrody jest jakby określone. I tu zacząłem ten 

temat (śmiech) i po co ten konkurs, jeśli wystąpi w nim wiadomo kto i wiadomo 

dlaczego wygrywa, ale można do wszystkiego dopasować jak się chce (08M42); 
 Z tymi konkursami też jest różnie, na pewno, o tym się nie mówi, jest pewna 

uznaniowość, sztuki się nie da zmierzyć do końca. Zawsze są emocje, zawsze 

będą tacy, którzy uważają, że to Grant Prix to takie sobie (41M56). 
 Konkursy są jak soczewka skupiająca i czyniąca widocznym wszelkie 

nieprawidłowości w lokalnych środowiskach. Rodzi to - w osobach dostrzegających 

nietransparentne praktyki - bunt i bojkot wszelkich lokalnych inicjatyw:  
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 Środowisko rzeszowskie jest środowiskiem osób, które poprzez fakt, że jest 

stosunkowo małe, zamknięte i te osoby w różnych sytuacjach nie otwierają się na 

zewnątrz, co widać właśnie na tych corocznych przeglądach. Widać tutaj 

naczynia połączone, że ten jest kolegą tamtego i dał mu nagrodę, tutaj w tym roku 

nie miał ten, to on dostanie. Obserwuję dużo takich sytuacji, gdzie w jury jest 

pewna osoba, to już wiadomo, która osoba dostanie nagrodę. Mnie takie sytuacje 

bardzo denerwują i z założenia wycofuję się i nie próbuję uczestniczyć w takich 

praktykach. Wolę pokazywać swoje prace poza tym środowiskiem (04M44). 

 Przeciw konkursom, a przez to mechanizmom konsekracji obowiązującym  

w lokalnym polu sztuki, buntują się też artystki i artyści, którzy zarabiają na życie 

poprzez sztukę, czują się nieakceptowani z tego powodu przez środowisko, ale też mają 

poczucie, że środowisko nie ma prawa do oceniania kogokolwiek: 
 Nie, nie biorę udziału, bo nie wiem, jaki to ma sens, żeby ktoś mnie ocenił. Jeśli 

dostanę nagrodę, to ma podbudować moje ego, a jeśli nie, to znaczy, że gorzej 

zaczęłam malować? To nie ma dla mnie żadnego znaczenia […] W tych 

konkursach branżowych też nie ma sensu brać udziału, ja nie mam potrzeby, żeby 

ktoś weryfikował, czy moja sztuka jest dobra, czy zła. Środowisko artystyczne nie 

jest odbiorcą mojej sztuki. Wiadomo, że ważne są dla mnie jakieś pozytywne 

opinie od innych artystów lub ludzi, którzy też zajmują się sztuką, ale to nie jest 

najważniejsze. Pozytywne opinie i komentarze innych artystów pojawiają się 

nawet w mediach społecznościowych, ale dla mnie to nie jest najważniejsze, bo 

nie jestem w żaden sposób zależna od tego środowiska (28K40).  
 Podważając zasadność ocen, poddają w wątpliwość wartości, w imię których owa 

ocena się dokonuje, widząc podobne motywacje stojące tak za chęcią dopasowania się do 

oczekiwań jurorów, jak i do oczekiwań klienta:  
 Czemu malowanie pod komisję, która ocenia prace konkursowe, ma być  

w czymś lepsze niż malowanie pod odbiorcę? Czym to się w ogóle różni? Gdzie 

tu jest jakaś szczerość przekazu i o co w tym chodzi? To niekoniecznie jest dla 

mnie (28K40). 

 Jak twierdzi Pierre Bourdieu (2001: 220), przedsięwzięcie jest tym bliższe 

bieguna „komercyjnego”, im bardziej bezpośrednio i kompletnie produkty, które rzuca na 

rynek, odpowiadają wcześniej istniejącym oczekiwaniom oraz formom uprzednio 

ustalonym. W tym przypadku, co trafnie zauważają artystki i artyści „komercyjni”, 

zarówno prace konkursowe, jak i te na sprzedaż, odpowiadają wcześniej istniejącym 

oczekiwaniom (jurorów i organizatorów, których upodobania są znane lub kupców), ale 
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też, podobnie w obydwu przypadkach, forma nie zostaje wcześniej ustalona, ponieważ  

w tym obszarze autorzy „komercyjni” również zachowują autonomię, nieznając swoich 

klientów, gdy tworzą dzieła. 

 Ich sytuacja jest o tyle złożona, że według osób, dla których sprzedaż prac nie jest 

podstawą utrzymania, przekonanych, że tworzą „sztukę czystą”, artystki i artyści 

komercyjni nie zasługują na tytuł artysty i są z grona „prawdziwych” artystów 

wykluczani:  
  Są artyści, którzy skończyli studia, złapali jakiś taki wiatr, że im się obrazy 

sprzedają i się zajmują głównie produkcją obrazów na sprzedaż. Żeby się nie 

pomylić, z tym, że ktoś tworzy, wystawia, bierze udział w wystawach  

i konkursach, bo to jest najcenniejsze jeśli chodzi o rozwój artysty. Bo 

zatrzymanie się na poziomie produkcji powoduje, że artysta staje się 

rzemieślnikiem. I ten miernik, że komuś się obrazy sprzedają, nie jest miernikiem 

jakości tego artysty. Bo jak gdyby jest to ktoś, kto produkuje cały czas ten sam 

obraz (29K56). 

 Olbrzymia ilość konkursów, wątpliwości co do zasadności nagród lub ich 

obiektywizmu oraz obserwowane „układy” wpływają na to, że ogólnie w całym polu 

sztuki maleje ranga konkursów, jako strategii wyłaniania interesujących zjawisk  

i szczególnie utalentowanych jednostek. To, jak było „kiedyś”, wyraźnie różni się  

w odczuciach od „teraz”:  
 Nagrody są chyba najmniej wydaje mi się rzeczą weryfikującą, jak widzę to, co 

się teraz dzieje. W pewnym momencie myślę, że to był jakiś wskaźnik, że w 

dawnych dekadach może rzeczywiście, czy jak się dawniej czytało, że jakieś 

dzieło zostało nagrodzone to, to jeszcze był jakiś wyznacznik. Teraz w tej masie 

konkursów, w tej masie nagrodzonych dzieł i tych sukcesów wszystkich, często 

jest tak, że nagradzany... ostatnio bardzo mnie zdziwiła nagroda. Już nie tylko 

nawet na malarskim konkursie, ale na rysunkowym też, która była... no taką 

zupełnie przeze mnie... nie widziałam oryginału, ale no nie wyróżniłabym tej 

pracy spośród innych. Dlatego coraz częściej dziwi mnie to, że takie decyzje 

zostają podjęte. Bo mogłyby być inne też równie dobrze. I też ten zestaw byłby 

trafnie nagrodzony, czyli to nie są według mnie jakieś wskaźniki (18K50). 
 

3.5.3. Podsumowanie 

 Analiza treści publikacji towarzyszących konkursom, obserwacja ich przebiegu 

oraz wypowiedzi organizatorów i uczestników, pozwalają rozważać znaczenie konkursów 
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w co najmniej trzech kategoriach: każdorazowo realizowanego z pozycji sprawowania 

władzy symbolicznej performansu kulturowego, jako „areny”, na której toczy się walka  

o podtrzymanie panującego porządku i relacji władzy w lokalnym polu oraz jako 

mechanizmu konsekracji artystek i artystów.  

 W pierwszym przypadku, jako performans kulturowy, konkurs jest procesem 

społecznym, poprzez który organizatorzy prezentują innym rangę instytucji, którą 

reprezentują, a przez to również swoją pozycję w polu (monopol na prawomocność 

artystyczną w lokalnym polu i władzę symboliczną), a także prawomocną w polu 

definicję sztuki i artysty. Aby zagwarantować performansowi skuteczność, organizatorzy 

kreują podniosłą atmosferę, poprzez zaproszenie wysokich rangą polityków, dyrektorów  

i prezesów firm pozyskanych jako sponsorów imprezy, a także profesorów z czołowych 

polskich uczelni artystycznych, którzy swoim udziałem, jako „konsekrowani mistrzowie-

eksperci” legitymizują przekaz performansu. Podobnie Paweł Krzyworzeka (2017: 89  

i 92) postrzega nagradzanie jako działanie rytualne, które może przybierać formy od 

bardzo widowiskowych, nacechowanych ładunkiem emocjonalnym, po zdawkowe i mało 

rozbudowane, przy czym forma rytuału jest zawsze narzędziem służącym raczej 

narzucaniu i umacnianiu wartości grupy dominującej, niż wyrażaniu wartości 

autentycznych – czyli tego, co myślą i czują członkowie danej społeczności.  

 W tym przypadku nagrody umacniają obowiązujący w polu paradygmat sztuki; 

nagradzane są walory formalne, biegłość warsztatowa, apolityczność, natomiast mniej 

liczy się interesująca koncepcja czy nowatorstwo rozwiązań. Według tego modelu 

prawdziwi artyści to ci, którzy każdy etap twórczości przedstawiają do oceny mistrzom, 

by nieustannie szukać doskonalszych rozwiązań. Konkursy wynikają z podzielanych 

przez uczestników pola standardów i idei artystycznych, pokazują, co jest uważane za 

wartościowe i ważne, a także, na zasadzie kontrastu, co nie spełnia oczekiwań w sposób 

zadowalający. Te, odbywające się w województwie podkarpackim, kreują własną wizję 

sztuki, w której sztuka kontynuująca paradygmat nowoczesny nazywana jest sztuką 

współczesną i awangardową, a realizowany performans ma przekonać do prawomocności 

takiej definicji zarówno środowisko artystyczne, jak i publiczność. Nagrody również 

umacniają pozycję nagradzających, a podtrzymując rangę ekspercką profesorów-

mistrzów, zapewniają trwanie paradygmatu.  

 Konkursy są też „areną”, na której ze strony uczestników trwa walka o nagrody 

(finansowe, ale też prestiż, uznanie, akceptację) i zasoby deficytowe (umieszczenie  

w katalogu, obecność na wystawie, możliwość zorganizowania kolejnej wystawy), a ze 
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strony organizatorów walka o utrzymanie określonego rozkładu zasobów i związanej  

z nimi władzy w polu. Galerie, organizując konkursy, kreują własną, zgodną z ich 

interesami rzeczywistość. Mając władzę decydowania o „okolicznościach” nagradzania, 

warunki konkursów dopasowują do paradygmatu, w którym im samym i innym 

kluczowym aktorom zapewnia wysoką pozycję, wykluczając jednocześnie tworzących  

i oceniających według paradygmatu współczesnego. Paweł Krzyworzeka (2017: 12), 

analizując cele i skutki nagradzania, zauważył, że „nagroda, wykorzystując rytualizację, 

tworzy jakość, a nie jedynie, jakby chciała być postrzegana, potwierdza ją”, co więcej  

w tym ujęciu nagrodzony jest postrzegany jako lepszy, ponieważ stworzono warunki,  

w których został wyróżniony. Organizacje, które powołują do życia nagrody  

i administrują nimi, przede wszystkim poprzez nie kreują różnego rodzaju okoliczności 

„stwarzania nagradzanych” (tamże).  

 Na arenie nie ścierają się przeciwstawne paradygmaty sztuki (nie trwa dyskusja  

o „warunkach”, czy kreowanej poprzez nagrody „jakości”), ale ścierają się grupy 

uprzywilejowane podczas rywalizacji (kontakty, układy, dostęp do zasobów i nagród)  

i grupy doświadczające deprywacji. Konkurs dla uprzywilejowanych jest formą 

podtrzymania posiadanego kapitału społecznego, umocnienia pozycji w polu i istniejącej 

w nim hierarchii oraz rozszerzenia władzy; dyrektorzy instytucji, nagrodzeni  

i profesorowie, podtrzymują zawarte znajomości, wymieniając się zaproszeniami na 

plenery, wystawy; profesorowie czują się szczególnie honorowani w lokalnym polu 

sztuki, a kluczowi aktorzy podnoszą swoją pozycję w polu poprzez prywatne relacje 

łączące ich z „elitami” Akademii Sztuk Pięknych. Konkursy często są - przebiegającą na 

wielu płaszczyznach - zawoalowaną wymianą, w której w zamian za zaproszenie do jury 

wychodzi się naprzeciw oczekiwaniom organizatorów, w zamian za konsekrację 

legitymizuje się istniejące hierarchie i reguły pola, oferując międzynarodową sztukę bez 

kontrowersji, otrzymuje się harmonijną współpracę i uznanie ze strony władz i sponsorów 

itp. 

 Konkurs wydaje się być celebracją najlepszych dzieł, ale jest bardziej celebracją 

uznania ich autorów. Konsekrowani, poprzez nagrody i wyróżnienia konsekrują 

kolejnych. Konkurs jest bardzo ekonomiczną i skuteczną strategią intensyfikacji krążenia 

dzieł i artystów. Wystawy międzynarodowych konkursów prezentowane są w kilku 

galeriach, w kraju i za granicą, co pozwala uczestnikom wpisać do biogramu klika 

pozycji pod hasłem „udział w wystawach”, w tym także bardzo cenionych w polu wystaw 

zagranicznych. 
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Uczestnicy, pomimo licznych zastrzeżeń i wątpliwości, często nie mają innej możliwości 

„wejścia do gry” jak właśnie poprzez konkurs. Paradoksalnie jest on najbardziej 

inkluzywną formą dostępu do zasobów, jakim są wystawy w galeriach uznawanych za 

najbardziej prestiżowe w regionie. Dopiero po odniesieniu sukcesu lub po wielokrotnej 

porażce u części uczestników pojawia się bunt, ale skutkuje on przekierowaniem 

aktywności konkursowej poza województwo, a nie zaniechaniem współzawodnictwa  

i „konfrontowania się”.  
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4. ZASOBY 

 Zasoby, jakimi dysponuje badana zbiorowość, podzielić można na dwie 

zasadnicze grupy. Pierwszą są zasoby instytucjonalne; instytucje sztuki i kultury 

rozmieszczone na terenie województwa, instytuty i wydziały sztuki na uczelniach oraz 

licea plastyczne, związki i stowarzyszenia. Samo istnienie instytucji w danym miejscu 

jest cennym zasobem dla artystek i artystów zamieszkujących na tym terenie  

(w wypowiedziach rozmówczyń i rozmówców najczęściej pojawiały się oceny np. 

prestiżu danego ośrodka poprzez samą liczbę istniejących tam instytucji, a duża ilość 

oznaczała dla nich automatycznie duże możliwości dla osób tam zamieszkujących. Co 

więcej, miejsce posiadające wiele instytucji to duży ośrodek, a samo mieszanie  

i tworzenie na jego obszarze zapewnia większy prestiż, niż bycie artystą z ośrodka 

peryferyjnego bez instytucji artystycznych). Miejsca te, oprócz animowania lokalnego 

„życia artystycznego”, poprzez stwarzanie różnego rodzaju możliwości prezentacji sztuki, 

rywalizacji na jej polu, czy też nabywania kompetencji w tej dziedzinie, są jednocześnie 

dysponentem innych, tak pożądanych i poszukiwanych w badanej zbiorowości zasobów, 

jak: etaty, zaproszenia na plenery, przestrzeń i terminy dla wystaw, zaproszenia do udziału 

w wystawach zbiorowych, nagrody w konkursach, publikacje i in. 

 Druga grupa to zasoby symboliczne ‒ prywatne kapitały pozwalające wejść do gry 

oraz określające pozycję w lokalnym polu sztuki. Są nimi biogramy artystek i artystów 

(czyli noty umieszczane w katalogach, folderach wystaw i na stronach internetowych, |w 

których wymienione są dotychczasowe osiągnięcia artystyczne) i posiadany kapitał 

społeczny (rozumiany jako posiadane kontakty, więzi, przyjaźnie, znajomości, jak  

i przynależność do grup, które wpływają na efektywność działań aktorów w przestrzeni 

społecznej)24.  

 Prestiż, będący kapitałem symbolicznym, motywującym działania artystek  

i artystów oraz instytucji artystycznych, zostanie omówiony w kontekście zasobów 

instytucjonalnych (prestiż instytucji, imprez, stanowisk itp.)  oraz symbolicznych 

(biogramu i kapitału społecznego). 

 Obydwie grupy zasobów są arenami, na których toczy się walka o wpływy  

i pozycję w polu oraz o monopol na prawomocność artystyczną. Tu zawierane są sojusze 

i pomnażane osobiste kapitały, tu dokonują się również ich konwersje. 

                                                            
24 Kapitał kulturowy (edukacja), również należący do tej grupy i bardzo istotny dla działań aktorów i relacji 
w polu, został szczegółowo omówiony w rozdziale Edukacja artystyczna; tam również znalazła się 
szczegółowa analiza związanego z nim prestiżu. 
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4.1. Zasoby instytucjonalne 

 Zasoby instytucjonalne mają kluczowe znaczenie dla badanej zbiorowości, 

ponieważ to z nimi powiązane są wszelkie podejmowane przez nią działania. Myślenie  

o sztuce badanych artystek i artystów jest myśleniem w kategoriach instytucjonalnych. 

Najpierw dyplom uczelni artystycznej umożliwia wejście do gry. Następnie pozycję w 

polu określają zorganizowane wystawy. Pozycja może być dodatkowo potwierdzana 

przyznawanymi przez instytucje nagrodami lub też zatrudnieniem w nich, na mniej lub 

bardziej prestiżowym stanowisku. Potwierdzeniem pozycji jest również liczba zaproszeń 

na plenery, propozycje wystaw, zaproszenia do jury konkursów, ilość i obszerność 

publikacji na temat czyjejś twórczości i in. 

 Miejsca i związane z nimi instytucje na terenie województwa podkarpackiego, 

które najczęściej pojawiają się zarówno w wypowiedziach, jak i w biogramach artystek  

i artystów, w kolejności alfabetycznej, to: 

 

 Boguchwała: 

 Plenery: 

- Ogólnopolski Plener Malarski (organizatorzy: Podkarpackie Towarzystwo Zachęty 

Sztuk Pięknych, Gmina Boguchwała oraz Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale). 

 Bolestraszyce: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria u Piotra, Arboretum. 

 Plenery: 

- Plener Artystyczny Wiklina w Arboretum (organizator: Arboretum w Bolestraszycach). 

 Brzozów: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Na Strychu, Brzozowski Dom Kultury, 

- Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta. 

 Cieklin: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza. 

 Dębica: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury. 
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 Dubiecko: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Kresowy Dom Sztuki. 

 Iwonicz Zdrój: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria „Pasaż”. 

 Jarosław: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria u Attavantich, 

- Sale wystawowe Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.  

 Instytucje związane z edukacją artystyczną: 

- Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego.  

 Jasło: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria JGK, Jasielski Dom Kultury, 

- MalGaleria – galeria prywatna. 

 Stowarzyszenia: 

- Grupa PLAJA – nieformalna grupa artystów jasielskich. 

 Kolbuszowa: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria „Pod trąbami i bębnem” ‒ Miejski Dom Kultury. 

 Plenery: 

- Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski Kolbuszowa. 

 Krosno: 

Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Biuro Wystaw Artystycznych, 

- Galeria Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza,  

- Muzeum Okręgowe, 

- Salonik Artystyczny Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej. 

 Plenery: 

- „Portret Krosna”  – Międzynarodowy (Sympozjum) Plener Malarski (do 2018 r., 

organizator BWA). 

 Instytucje związane z edukacją artystyczną: 

- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego. 
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 Lesko: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria sztuki „Synagoga” (galeria komercyjna), 

- Mała Galeria ‒ Bieszczadzki Dom Kultury.  

 Instytucje związane z edukacją artystyczną: 

- Liceum Sztuk Plastycznych. 

 Lubaczów: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

-Muzeum Kresów. 

 Konkursy: 

- Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. 

 Łańcut: 

Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Marzenie, prywatna galeria komercyjna, 

- Galeria MDK, Miejski Dom Kultury, 

- Dawne Kasyno Urzędnicze - Muzeum Zamek w Łańcucie. 

 Plenery: 

- Międzynarodowy Plener Malarski „W Kręgu Pogranicza” Łańcut-Brzóza Królewska 

(Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury i Sztuki „W Kręgu Pogranicza”, Galeria 

Marzenie). 

  Mielec: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Miejskiej Biblioteki Publicznej, Samorządowe Centrum Kultury  

- Galerii ESCEK w Domu Kultury SCK.  

 Stowarzyszenia: 

-  Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej. 

 Nisko: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Niżańskie Centrum Historii i Tradycji. 

 Poręby Kupieńskie: 

- Galeria Sztuki Współczesnej Pastula  – galeria prywatna. 

 Przemyśl: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Sztuki Współczesnej (dawniej BWA), 
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- Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 

- Galeria ARP, Zamek w Krasiczynie 

- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 

- Muzeum Archidiecezjalne, 

- „Galeria Zamek” Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, 

- Galeria Stara Kręgielnia ‒ Centrum Kulturalne.  

 Stowarzyszenia; 

- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 

 Instytucje związane z edukacją artystyczną: 

- Instytut Humanistyczno-Artystyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. 

 Konkursy: 

- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat ‒ Srebrny Czworokąt, 

- konkurs Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego. 

 Plenery: 

-  Międzynarodowe Spotkania Artystów w Słonnem  (organizator: Galeria Sztuki 

Współczesnej w Przemyślu). 

 Przeworsk: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Magnez. 

 Plenery: 

- Sympozjum Artystyczno-Naukowe Art&Science (organizatorzy: Urząd Miasta 

Przeworska, Instytut Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nenckiego PAN), 

- Przeworskie impresje. 

 Rymanów Zdrój: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Sztuki – Gminny Ośrodek Kultury. 

 Rzeszów: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Biuro Wystaw Artystycznych, 

- Galeria R_Z, należąca do  Związku Polskich Artystów Plastyków, 

- Galeria na Najwyższym Poziomie, Elektromontaż (Podkarpackie Towarzystwo Zachęty 

Sztuk Pięknych), 

- Galeria ICN POLFA Rzeszów S.A (Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk 

Pięknych), 
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- ToTu Art Gallery – galeria prywatna, 

- DagArt Galerie - galeria prywatna, 

- Galeria Miejska Zespołu Szkół Plastycznych, 

- Galeria Instytutu Sztuk Pięknych UR, 

- Muzeum Diecezjalne, 

- Muzeum Etnograficzne 

- Galeria WDK, 

- Galeria Teatru „Maska” w Rzeszowie, 

- Galeria Foyer Teatru im. Wandy Siemaszkowej, 

- Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, Jasionka.  

 Instytucje związane z edukacją artystyczną: 

- Zespół Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego, 

- Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego (do 2019 r. Wydział Sztuki). 

 Konkursy: 

- Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego - Jesienne Konfrontacje (organizator: 

BWA), 

- Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku (organizator: BWA), 

- Triennale Malarstwa Studenckiego (organizatorzy: Instytut Sztuk Pięknych UR i BWA). 

 Stowarzyszenia: 

-  Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 

- Okręg Rzeszowski Związku Polskich Artystów Plastyków, 

- Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików. 

 Sanok: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- BWA Galeria Sanocka, 

- Muzeum Historyczne, 

- Galeria Sanockiego Domu Kultury, 

- Galeria Artistic Osiedlowego Domu Kultury Puchatek, 

- Galeria 20 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

 Stalowa Wola: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria „Tło” ‒ Miejski Dom Kultury, 

- Spółdzielczy Dom Kultury, 

- Muzeum Regionalne. 
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 Strzyżów: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Miejska, 

- Dom Kultury Sokół. 

 Tarnobrzeg: 

 Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury, 

- Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega ‒ Pałac Tarnowskich w Dzikowie. 

 Plenery: 

- Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne im. Mariana Ruzamskiego (Organizator: 

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega), 

- Międzynarodowy Plener Artystyczny Bolestraszyce-Tarnobrzeg (Organizatorzy: 

Tarnobrzeski Dom Kultury, Arboretum Bolestraszyce). 

 Tyczyn: 

Instytucje organizujące wystawy prac artystek i artystów sztuk wizualnych: 

- Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej. 

 Wiśniowa: 

 Plenery: 

- Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem” ‒ Towarzystwo 

im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej. 
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 Badani są zgodni co do poglądu, że instytucje są niezbędne dla ich praktyki 

artystycznej. Uzasadniając konieczność wiązania swojej twórczości z  instytucjami, 

najczęściej sięgają do historii sztuki dowodząc, że jest to powszechnie przyjęty model,  

w którym sztuka zawsze funkcjonowała:  
 Chyba tak. Chyba potrzebuje. Patrząc historycznie, bez mecenasów sztuki, 

artyści by nie funkcjonowali. Takie instytucje są potrzebne. Nie wiem, czy one 

dobrze działają, bo nigdy z żadną instytucją tak poważnie nie współpracowałem, 

ale wydaje mi się, że takie instytucje są potrzebne (Wywiad 102). 

 Wśród tych najbardziej niezbędnych umieszczane są instytucje publiczne 

związane z mecenatem państwowym, co wynika, po pierwsze, z faktu, że posiadają one 

potrzebny do upowszechniania sztuki kapitał ekonomiczny: 
 Tak, sztuka potrzebuje instytucji. Prywatne instytucje, miejsca czy galerie 

rządzą się trochę innymi prawami, a sztuce jest potrzeby jakiś kapitał, którym 

może dysponować (Wywiad 103); 
 Na pewno [są potrzebne], żeby móc pokazywać różne zjawiska. Nie każde 

miasto stać na prywatne galerie i często w danym miejscu nie ma filantropów, 

którzy otwierają własne galerie, bo im się to podoba. Kiedy jest coś 

państwowego, to jest OK. Już abstrahuję od tego, że różne ośrodki pokazują 

różną sztukę (Wywiad 100); 
 Myślę, że tak, bo instytucje często wspomagają i promują artystów, są np. 

różnego rodzaju dofinansowania (Wywiad 110); 
 Sztuka bardzo potrzebuje instytucji, poparcia państwa, stypendiów, grantów, 

dofinansowań. Nie da rady sobie na rynku (Wywiad 108). 
 Po drugie, dysponują też prawomocnym kapitałem symbolicznym, dzięki któremu 

mogą  konsekrować kandydatów najpierw na artystę, a następnie na artystę uznanego.  

W preferencjach artystek i artystów do eksponowania tej roli publicznych instytucji 

pobrzmiewa nadal żywotny mit bezinteresowności sztuki; tylko instytucje, które nie 

sprzedają sztuki, oparte są na prawdziwej wiedzy eksperckiej, pozbawionej rynkowych 

manipulacji, posiadają prawomocną władzę symboliczną.  

Wysoka pozycja publicznych instytucji wiąże się z faktem, że w polu ceniona jest 

kariera potwierdzona instytucjonalnymi świadectwami konsekracji (nagrody, 

wyróżnienia, stypendia, publikacje, wystawy w prestiżowych galeriach, zatrudnienie  

w prestiżowych instytucjach). Instytucje zatem towarzyszą artystkom i artystom na 

wszystkich etapach kariery, a wszelkie inne zasoby (kapitał społeczny, biogram, kapitał 
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kulturowy) służą temu, by najpierw zdobyć uznanie przez owe instytucje, a następnie 

swobodny dostęp do ich zasobów: 
 Ten okres wcześniej, to właśnie był na tej zasadzie, że pretendowałem do tego, 

żeby być i żeby gdzieś się załapać i w ogóle, żeby tam nie wiem jak to określić, 

żeby gdzieś tam się wkupić, zaistnieć. A teraz już chyba to mam, że pewne rzeczy 

już odpadają, że mam mniejsze ciśnienie. Tak jak mówisz, sława, i tak jakby 

zrealizowały się moje marzenia, o których nawet nie śniłem, bo to też jestem na 

takim etapie, że mogę się tym zająć, bo też zajmuję się żoną, rodziną. Nie muszę 

się szarpać, tylko mogę na spokojnie malować obrazy…  przestałem o tym 

sukcesie myśleć, że to lans, że show, że jak więcej czegoś wokół to lepiej. Teraz 

nie chodzi o docenienie, a o spokój (Wywiad 104); 

Instytucje dużo pomagają, w szczególności młodym artystom zaistnieć. Jak 

„wyhaczą” jakiegoś młodego artystę i go pokażą to potem ma łatwiejszą drogę, 

żeby pokazać się wyżej (Wywiad 111); 

[…] w dzisiejszym świecie bycie artystą to nie jest prosta sprawa. Zwłaszcza, że 

nie tylko dorobek artystyczny wchodzi w grę. Nie tylko jego receptury 

wewnętrznych dążeń są ważne, ale wejście w pewne zawikłania chyba społeczne, 

instytucjonalne i tutaj trzeba chyba być dosyć dobrze obeznanym i znającym 

koniunkturę (Wywiad 101).   
Dostępność takich, a nie innych instytucjonalnych zasobów może na początku 

kariery wpływać nawet na wybór specjalności artystycznej: 
Mnie się rzeczywiście identyfikuje z grafiką, dlatego, że mi było łatwiej być 

aktywnym jako grafik; cykliczna impreza w Krakowie (pierwsze Biennale, potem 

Triennale Grafiki)… Rzeczywiście jestem tam wielokrotnie nagradzany, to jest 

dla mnie impreza święta (Audycja nr 44 tom 1). 
Dostęp do prestiżowych zasobów, głównie takich jak wystawy w galeriach  

i nagrody w konkursach na terenie województwa, jest uznawany za niewystarczający.  

W opinii badanych liczba instytucji prezentujących sztukę, a szczególnie tych 

prestiżowych, jest za mała wobec ilości aktywnych artystek i artystów oraz ich potrzeb,  

a to wpływa na liczne konflikty w polu:  
Może nie sama rywalizacja jest tutaj ważna, ale po prostu dopilnowanie swoich 

interesów… To jest nieustający konflikt interesów; środowisko artystyczne, 

zwłaszcza kiedy jest niewielkie i działa na niewielkim terenie, mającym 

niewielkie możliwości żeby się realizować, nie jest do siebie nastawione wrogo, 

ale każdy tutaj dba o swoje interesy. Nie mieszkamy w Warszawie, gdzie jest 

powiedzmy 50 galerii. Każdy musi dbać o siebie (Wywiad 103); 
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Niektórzy przyglądają się sobie "Ten już się pokazał w telewizji, za granicą”. 

Na pewno w środku czy to zazdrość, że jego ktoś rozumie, a mnie nie, więc to się 

na pewno pojawia. Ja nie mam z tym problemu, że ktoś ma więcej wystaw, czy 

zabłyśnie, czy świat sztuki go zauważy. Nie mam z tym problemu, żeby 

porozmawiać, czy pogratulować. Niektórzy mają z tym problem. Nie wiem  

z czego to wynika, ta zazdrość między artystami? (Wywiad 111); 

To po prostu jest taka kwestia, że tutaj za mało jest do podziału (śmiech)  

i w związku z tym nastąpił pewien konflikt zaraz po naszych studiach, z tak 

zwanym środowiskiem związanym z BWA i tak już się utrwaliło (śmiech) 

(Wywiad 117). 

 Rywalizacja o dostęp do zasobów jest widoczna wśród artystów pracujących na 

kierunkach artystycznych (obowiązuje ich parametryzacja), szczególnie wtedy, gdy 

starają się oni o kolejne tytuły naukowe: 
Jeżeli się pracuje w środowisku akademickim, uniwersyteckim, gdzie liczą się 

do jakiegoś awansu, to myślę, że ta rywalizacja się wzmaga (Wywiad 119); 

Ale z drugiej strony jest coś takiego, i to jest coś, co nas niepokoi bardzo, że na 

przykład przyszły teraz z przepisami nowymi, zmienia się ustawa i będzie taki 

wymóg, żeby tylko w prestiżowej galerii pokazywać prace, to są zachęty, jakieś 

wielkie galerie. I tylko te się będą liczyć do dorobku. Wyobrażamy sobie tutaj ze 

znajomymi, że może być tak, że będzie wielki bum na te galerie i będzie po 

prostu niemożliwość dostania się tam. Chociaż wiadomo, że i tak się bardzo 

trudno dostać do takiej galerii. Ale będzie to jeszcze bardziej zapewne. Skoro 

tylko takie galerie będą brane pod uwagę (Wywiad 114); 

Trzeba zapytać naszego dziekana (śmiech), on od razu porówna, co jest ważne, 

a co jest nieważne (Wywiad 103). 

W badanej zbiorowości artystki i artyści nie stanową jednorodnego środowiska 

zawodowego, ale podzieleni są na grupy skupione wokół poszczególnych instytucji.  

Grupy, które mają dostęp do zasobów i wpływ na ich dystrybucję, najczęściej postrzegane 

są przez koleżanki i kolegów jako niedostępne i chroniące dostępu do nich, przed 

osobami spoza ich grona: 
Na terenie Polski też jest podział na północ, południe, wschód, zachód. Na tej 

zasadzie. … Myślę, że środowisko Podkarpacia jest bardzo hermetyczne. My za 

mało pchamy się do innych ośrodków. Chociaż każdy ośrodek jest sam w sobie 

hermetyczny, nie dopuszcza innych (Wywiad 140); 
Bo z jednej strony my wszyscy się znamy, ale z drugiej strony artyści z Biura 

Wystaw Artystycznych czy Plastyka działają sami sobie. Może takie dzielenie jest 
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trochę głupie, ale jednak tak jest, że każdemu jest bliżej do jakiejś grupy (Wywiad 

115); 

No z racji tego gdzie pracuję, to jestem jakąś częścią środowiska tych 

rzeszowskich, związanych z uniwersytetem. Bo tam jest kilka takich środowisk. 

One są odrębne. Na przykład środowisko liceum plastycznego, jest środowiskiem 

liceum. Środowisko BWA jest środowiskiem BWA. Innych artystów, takich jak 

twórcy, którzy tam nie są związani, ani z tym, ani z tym, no to jest jeszcze inne.  

A z kolei uniwersyteckie nasze, jest odrębne całkowicie. One się tak spotykają, 

ale są osobne (Wywiad 114). 

Co więcej dodatkową trudność artystkom i artystom sprawiają osobiste preferencje 

osób i grup decydujących o programach poszczególnych galerii, regulaminach  

i kryteriach ocen w konkursach, obsadzie stanowisk itp. Osoby, które dysponują 

prestiżowymi zasobami instytucjonalnymi (dyrektorzy instytucji, komisarze plenerów, 

członkowie rad programowych, jurorzy konkursów itp.) to najczęściej pokolenie 50+  

i poza dwoma przypadkami (jednej galerii i jednego muzeum) są to wyłącznie mężczyźni 

(w relacjach dominują „męskie przyjaźnie”, często jeszcze z okresu liceum). Bardziej 

parytetowe relacje panują w systemie szkolnictwa artystycznego, gdzie wiek i płeć 

nauczycieli oraz wykładowców są bardzo zróżnicowane. Osobami decyzyjnymi są 

przedstawiciele starszego pokolenia, co wpływa na podtrzymywanie zastanych form 

funkcjonowania sztuki, a także preferowanie rozwiązań sprawdzonych już i korzystnych 

dla stałych beneficjentów danej instytucji. Według młodych artystek i artystów, instytucje 

nie wychodzą naprzeciw młodszym pokoleniom, nowym zjawiskom w sztuce i nowym 

formom jej funkcjonowania w przestrzeni społecznej: 
Dla mnie ten rynek sztuki, który w Rzeszowie prawie nie istnieje, bo mówię, 

łapa jest położona między innymi przez organizatorów plenerów i te galerie 

(Wywiad 141); 
Myślę, że zastane środowisko, do którego w pewnym sensie trafiliśmy, ale nie 

jesteśmy z nim aż tak bardzo mocno związani, czyli środowisko starszego 

pokolenia, jest bardzo zamknięte i zasklepione w sobie oraz mało twórcze.  

A w tym momencie bez otwartości i bez stwarzania nowych wartości w zasadzie 

nic nie ruszy i nic się ciekawego w tym regionie nie wydarzy, więc jest mi na 

pewno daleko do takich zastanych form wystawiania czy uprawiania sztuki… 

również fakt, że niektóre instytucje artystyczne są trzymane przez to pokolenie, 

przez to są bardzo formalistyczne i bardzo pozamykane. Przez co ciężko 

zrealizować inne rzeczy, przez co ciężko zobaczyć inne rzeczy. Ja mówię 
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strasznie ogólnie, ale tak naprawdę nasz rejon, ograniczając to do naszego 

województwa podkarpackiego, jest bardzo w tyle, jeśli chodzi o to, co się dzieje 

w sztuce, jak sztuka się rozwija i jak jest odbierana. Coś się zaczyna w tym 

kierunku dziać świeżego, ale to na razie jest jeszcze dość mało (Wywiad 103); 

Wydaje mi się, że nie, że bardziej ta sztuka jest rozwinięta w Małopolsce. Bo 

jeśli się jest tu parę lat, to wydaje się, że to żyje. Natomiast to jest tak zacieśniony 

krąg, że to żyje tylko w tym kręgu właśnie. Podkarpacie, artyści i te galerie, to nie 

jest takie rozwinięte i nie jest to takie otwarte, tak jak już w Małopolsce, żeby ta 

sztuka atakowała odbiorcę, a tutaj tego nie ma. Tu trzeba się wysilić, żeby ta 

sztuka do człowieka dotarła, bo jest tak zamknięta w sobie i między sobą się tam 

obrasta w pióra (Wywiad 116). 
Instytucje stają się zatem arenami, na których ścierają się nie tyle odmienne 

paradygmaty sztuki, co raczej wizje różnych pokoleń dotyczące funkcjonowania 

instytucji sztuki. Instytucje w regionie dla młodych przestają być atrakcyjne, bywają też 

w ich odczuciu całkowicie niedostępne, co sprawia, że wielu młodych szuka uznania poza 

lokalnym polem sztuki: 
Jest bardzo zróżnicowana, bardzo silna grupa, właśnie nie malarzy a graficzna, 

jednostki rzeźbiarskie. No i teraz dochodzi chyba cała grupa grafików 

projektowych. Są albo absolwentami, albo wracają do domów z edukacji  

w Polsce i może bezpośrednio tego nie widzimy w BWA czy w środowisku, ale ci 

ludzie zaczynają istnieć w Polsce. Wygrywają konkursy czy dostają się na te 

konkursy plakatu, grafiki, czy nawet międzynarodowe. Tylko nie wiem, na ile ta 

więź bycia w środowisku będzie jeszcze aktualna, bo stowarzyszenia, które 

tworzą to życie, tworzą te inicjatywy, gromadzą się, wyjeżdżają na plenery, robią 

wystawy, spotykają się na wernisażach, one przeżywają trudności (Wywiad 101). 

Młodzi mogliby zanegować ideę instytucjonalnego funkcjonowania sztuki25, ale nie 

odrzucają jej, ponieważ koncepcja sztuki oparta na paradygmacie nowoczesnym, jaką 

podzielają członkowie zbiorowości, do której należą, skłania ich do zabiegania, tak jak 

pozostałych, o zasoby instytucjonalne. Artystki i artyści dlatego wybierają galerie, bo 

przestrzeń społeczna i ta publiczna (np. miejska) nie są przez nich uważane za 

odpowiednie do prezentacji ich sztuki. Galeria umożliwia rozpoznanie, że coś jest sztuką, 

jest narzędziem wyróżnicowania sztuki z otaczającego ją środowiska, które ze sztuką –  

                                                            
25 W wielu ośrodkach młodzi zagospodarowują na tymczasowe wystawy pustostany, tworzą w przestrzeni 
miejskiej, organizują wystawy we własnych mieszkaniach itp. 
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w opinii badanych - nie powinno być mylone. Takie przekonania posiadają już osoby 

bardzo młode, debiutujące po dyplomie:  
 W dzisiejszych realiach, gdzie ta sztuka nie ma tych granic, myślę, że dużą rolę 

odgrywa promocja sztuki. Jest jej coraz więcej, bo jest coraz więcej tej sztuki  

i właśnie przez tę promocję ten odbiorca ma mniej więcej już to okrojone, że  

z tego ogromu, on ma tę cząstkę, że on wie, że to jest w galerii, no to wie, że to 

jest sztuka, że nie ma w sobie takiej obawy, że on sam sobie musi zadecydować, 

co jest sztuką, a co nie (Wywiad 116); 
 Jeśli chodzi o galerie, to bardzo dobrze, że one są, bo gdzie moglibyśmy 

wystawiać prace? Można i na ulicy, chociaż nie wszystko nadaje się do 

wystawienia na ulicy. Czasem istnieje potrzeba tych białych ścian i przestrzeni, 

bo inaczej nawet źle patrzy się na obraz (Wywiad 115). 

Nawet jeżeli pojawiają się jakieś działania, w przestrzeniach alternatywnych do 

tradycyjnych galerii, to przebiegają w formie zinstytucjonalizowanej, w oparciu  

o współpracę z innymi instytucjami (lokalnymi firmami, urzędami miast, 

stowarzyszeniami): 
Tak, ale chcieliśmy zapraszać ludzi z różnych środowisk. Założyliśmy 

stowarzyszenie, żeby mieć możliwość działania w tej przestrzeni, którą mieliśmy. 

Rozmawialiśmy z miastem, mieliśmy już pozwolenie. Właścicielka, która miała 

dożywotnią dzierżawę, najpierw się zgodziła, a później zabrała nam pomysł  

i chciała robić to sama. Powoli zaczęła nas wykluczać, mimo, że nie była 

artystką. Teraz niestety nie mamy możliwości działania w tej przestrzeni i nic się 

nie dzieje (Wywiad 115). 

 Każda z lokalnych instytucji wystawienniczych praktykuje zasadę tworzenia listy-

kolejki osób oczekujących na wystawę. Artystki i artyści wpisują się na listę,  

w niektórych miejscach składają podanie o organizację wystawy, by znaleźć się na liście  

i czekają na swoją kolej: 
  W domu kultury jest łatwo, tylko trzeba odczekać jakiś termin. Mają  

i amatorzy, malarze, graficy i fotografowie. Nie ma takich kryteriów, że nie 

wolno. Natomiast jest pewien okres, który trzeba odczekać (Wywiad 120);  

  Jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś nam odmówił wystawy, to jest bardzo 

ciekawe. Ja mam kalendarz wypełniony na 2 lata do przodu… artyści sami 

zwracają się z prośbą o wystawę, tylko żeby ktoś nie odrzucał ich, ale dał im 

możliwość pokazania się. Niestety proponujemy rok 2021, bo musiałbym teraz 

wszystko przesunąć, a artyści tego strasznie nie lubią, podejrzewają zaraz o jakieś 

niecne czyny. Tak to funkcjonuje (Wywiad 119). 



206 
 

 Z wypowiedzi osób decydujących o programach wystaw wynika, że kierują się  

w swoich decyzjach trzema czynnikami: osobistymi preferencjami, osobistą 

rekomendacją osoby znajomej (rola kapitału społecznego) lub informacją o czyjejś 

konsekracji na artystę uznanego przez inne opiniotwórcze instytucje (budowa kapitału 

symbolicznego instytucji poprzez prezentowanie artystów uznanych o ponadlokalnej 

sławie): 
My możemy pokazywać sztukę różną. Nie tylko to, co ja tylko osobiście 

preferuję, ale i to, co polecają mi inni albo widzę, że ktoś zaistniał na rynku  

i warto go pokazać, a więc staramy się pokazać możliwie różną sztukę, w 

możliwie najlepszym wydaniu (Wywiad 119). 

Z wymienionych czynników dominującą rolę podczas podejmowania decyzji 

programowych odgrywa pierwszy z nich, czyli osobiste gusta i preferencje, ale nie bez 

związku z drugim czynnikiem; podobieństwo gustów i przekonań artystycznych 

przekłada się na tworzenie znajomości i przyjaźni: 
 U siebie robię wystawy ludziom, których twórczość uważam za ciekawą. Nie 

mam specjalizacji, bo i nie mogę mieć w takiej galerii, w której jestem. Pokazuję 

różne rzeczy, ale przede wszystkim są to artyści, którzy są interesującymi  

z różnych powodów - dla mnie przede wszystkim. No bo niestety, no tak to jest 

już, że tutaj ten osobisty indywidualny pogląd ma jakieś znaczenie. Byłby inny 

człowiek tutaj, to może też to inaczej by to jakoś dobierał, to nie chodzi nawet  

o korupcje, tylko po prostu o jakiś sposób zainteresowania, co uważam za 

istotnego w malarstwie, co dla mnie jest istotne, co jest ciekawe, co bym chciała 

tu pokazać, co z kolei też myślę, bo to jest specyficzna galeria (Wywiad 118). 
Każda galeria jest prowadzona po części autorsko, chyba że dyrektorem jest 

menager, ale on zwykle nie pcha się do takich rzeczy, bo łatwo tu się poparzyć 

(śmiech). Wtedy on ma zastępcę od spraw artystycznych i on decyduje, ale 

generalnie jest to tak związane, że każda galeria jest prowadzona przez pryzmat 

osobowości prowadzącego i tylko od niego zależy, w jakim kierunku ta galeria 

pójdzie, czy będzie preferować to, czy to (Wywiad 119). 

Ponieważ środowisko podkarpackie nie jest duże i większość osób zna się osobiście 

lub zna twórczość poszczególnych osób, to podczas dystrybucji zasobów dochodzą do 

głosu również osobiste sympatie i antypatie: 
Jest ciężko tutaj na prowincji... No takie trudności, że albo moja tendencja się 

może komuś nie spodobać, albo to co robię, albo w ogóle moja osoba... to są 

sprawy personalne, które nie powinny mieć wpływu na to, czy będę w tym 
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miejscu, czy mogę w tym miejscu brać udział w wystawie, czy mnie ktoś zaprosi, 

czy ja w tym konkursie biorę udział, czy nie biorę, dlaczego nie wziąłem udziału 

w konkursie, z jakich powodów i to jest ciężko wytłumaczyć… nie chce mi się 

walczyć z pewnymi rzeczami (Wywiad 104);   
[…] chociaż zdarzyło się, że w BWA zginęło podanie, zginęły obrazy (Wywiad 

141); 

[…] myśmy się trochę dziwnie czuli, jak tam powstała galeria miejska i myśmy 

mieli tam wystawiać nasze prace. Bo zawsze to było tak, że szukaliśmy 

negocjatora, żeby znaleźć termin. Ktoś tam musiał pójść. Nie wiadomo, czy 

zostanie zaakceptowany (Wywiad 114); 

Jak się jest nielubianym, to po prostu nie ma co startować (Wywiad 117). 

Nawet kontestatorzy obecnego porządku i outsiderzy nie negują potrzeby uznania 

instytucjonalnego, a ich bunt polega na odrzuceniu tych uznanych za wadliwie działające 

i poszukiwaniu ich odpowiedników poza lokalnym polem sztuki:  
Współcześnie artysta sam, bez kontaktu z jakąś instytucją, będzie tylko, tak jak 

ja, osobą, która od czasu do czasu pojawi się na jakimś konkursie, wygra czasem 

jakieś nagrody, ale to nie będzie artysta, który jest w jakiś sposób eksponowany 

(Wywiad 102). 

Nie wyklucza to, jak pokazują wpisy o wystawach i konkursach w ich biogramach 

wykorzystywania nadarzających się okazji pokazania się w krytykowanych instytucjach 

lokalnych: 
Natomiast jak to często w życiu bywa, to nigdy nie działa tak, jak byśmy chcieli 

to sobie wyobrażać. Instytucje też są skorumpowane i są nastawione na jakiś 

interes wycinka artystycznego. Jednak uważam, że są potrzebne. Mogłyby działać 

bardziej przejrzyście i bardziej otwarcie, ale dopóki nie będzie ich dużo i nie 

będzie konkurencji, to nic się nie zmieni (Wywiad 103). 

Wśród badanych nie ma zgodności, co do prestiżu podkarpackich instytucji, co 

wydaje się wiązać z lokalnością lub ponadlokalnością kariery rozmówców. Najczęściej te 

osoby, które głównie prezentują swoją sztukę na terenie województwa, uznają działające 

tu instytucje za ważne i prestiżowe: 
W perspektywie mam wystawę w muzeum, w dużej sali i myślę o tym, że 

muszę jeszcze domalować obrazów, bo to jest duża sala. I dla mnie jest to miejsce 

prestiżowe. I ze względu na sam budynek i na to, że jest to instytucja jednak. Ale 

są też galerie prywatne, które cieszą się uznaniem (Wywiad 129); 
No na pewno jest, jeśli chodzi o Przemyśl, no to jest Galeria Sztuki 
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Współczesnej, no bo to jest taka bardzo, ona jest nieduża, ale bardzo prężnie 

działająca, bardzo dużo tam się pojawia wystaw ciekawych projektów, które są 

robione przez niedużą grupę ludzi (Wywiad 118); 

U nas w województwie liczy się Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie. To 

jest ta synagoga. I ona jest bardzo ceniona zawsze. Wystawa indywidualna tam 

jest ceniona (Wywiad 114). 

W przypadku oceny instytucji artystycznych, takich jak galerie i muzea, 

szczególnie ich rangi i prestiżu, w wypowiedziach najczęściej pojawiały się dwa kryteria; 

czy miasto, w którym znajduje się instytucja, jest duże i czy sama instytucja dysponuje 

dużym metrażem: 
Największe galerie. Każdy artysta marzy, żeby w jakiejś wielkiej galerii  

w Warszawie się pokazać, a żeby zaprosili artystę, to już jest uśmiech na twarzy. 

Wtedy się nie myśli, czy będą płacić za to, czy nie. Wtedy nie myśli się  

o pieniądzach, tylko się myśli, że: mogę się w końcu pokazać w dużej galerii, 

mam całą galerię dla siebie (Wywiad 111); 

 Ponieważ to jest biblioteka. Więc biblioteki nie są miejscami takimi, które są 

uznanymi galeriami. Znane galerie to są te instytucje, które jak BWA, jak te duże 

galerie w Polsce i za granicą, które, jakby nie trudnią się przy okazji 

wystawiennictwem, tylko głównie ( Wywiad 114). 

Opinie krytyczne względem prestiżu lokalnych instytucji pojawiają się wśród osób 

mających utrudniony dostęp do instytucji lokalnych i tych odczuwających zdecydowane 

wykluczenie z dystrybucji lokalnych zasobów (pojawiają się wówczas wartościowania  

o dużym ładunku emocjonalnym), a także wśród osób, które zdołały „zaistnieć”  

w większych i bardziej prestiżowych ośrodkach: 
Jak obserwuję, to nie wynika z wielkości miasta, lecz z tego jak są kierowane te 

instytucje, kto nimi zarządza, co jest przez nie cenione i pokazywane.  

W Rzeszowie nie ma znaczących galerii ani instytucji, które miałaby 

rzeczywiście wpływ na to, co jest przez nią pokazywane czy lansowane. Inna 

rzecz, że to są zazwyczaj bardzo złe wybory. Może to też z tego wynika (Wywiad 

102);  

Czy to jest zauważalny ośrodek w Polsce? W Polsce? Tu? Podkarpacie? A skąd! 

Gdzie, to grajdoł (śmiech). Rzeszów też. Centrum Polski: Warszawa, Wrocław, 

Kraków, Poznań, no Gdańsk – to są te centra. Ale te obrzeża to nie (Wywiad 128); 

Poziom gówniany tego wszystkiego… Podkarpacie to nędza (śmiech). 

Plastycznie, artystycznie to nie za bardzo. Wiadomo, pojedziesz do Rzeszowa, to 
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oni będą chwalić swoje galerie, uczelnie, no to co robią… No bo co powiedzą, że 

w sumie to do dupy? (śmiech) (Wywiad 113). 

Opinia, w której wszyscy artyści i artystki są zgodni, dotyczy brak rynku sztuki na 

terenie województwa. Przede wszystkim brakuje prestiżowych galerii komercyjnych 

prowadzących dynamiczną sprzedaż sztuki (w skali województwa są to tylko dwie 

galerie: Galeria Marzenie w Łańcucie i DagArt w Rzeszowie). Najczęściej sprzedaż 

odbywa się poprzez osobiste kontakty z artystą/artystką po wystawie, wizyty w jego/jej 

pracowni oraz niewielkie punkty przy galeriach BWA (Rzeszów, Przemyśl), które 

odwiedzane są bardziej przez stałą publiczność galeryjną, niż zainteresowanych kupnem 

kolekcjonerów: 
Tutaj nie ma takich form, jak galeria, czy dużo miejsc do wystawiania się, nie 

ma takiej komercyjnej galerii. To jest problem, bo nie mam takiego rynku zbytu. 

Jakby była galeria, to przynajmniej systematycznie zaniosłabym tam prace. Nie 

ma w Krośnie takiej formy, to znaczy jest nowa siedziba, która niedługo zaczyna 

pracę, ale nie słyszałam, żeby planowali taką komercyjną galerię ze sprzedażą 

prac (Wywiad 121);  
Mam pewnego znajomego, któremu mam właśnie wysyłać katalog. Każdy z nas 

marzy o takich miejscach, by móc wystawić swoje prace, bo są na poziomie 

światowym. Nie ukrywajmy, bo nasz  rynek podkarpacki jest trudny (Wywiad 

138). 

Szczególnie młodsze pokolenia skłonne są poszukiwać przyczyn takiego stanu 

rzeczy w niechęci starszych pokoleń do reklamy i stosowania technik marketingowych  

w obszarze sztuki: 
W ogóle jeśli w Rzeszowie człowiek się właśnie nie wysili, żeby usłyszeć  

o czymś, no to nie usłyszy, bo tego nie ma po prostu. Wszystko się odbywa tak 

dla siebie, między sobą, żeby nie było tych odbiorców. Nie wiem dlaczego, bo 

każdemu zależy właśnie, żeby był ten rozgłos, ale to jest takie dla mnie troszkę, 

no przykre… Tak, oni sami siebie nakręcają, sami dla siebie tworzą (Wywiad 

116); 

Według mnie, tak. Jednak biorąc pod uwagę cały kraj, to uważam, że za mało 

nas jest poza granicami Podkarpacia i na świecie. Jesteśmy nastawieni na 

twórczość, ale już na reklamę czy rozgłos – nie. Właściwie jesteśmy skupieni na 

tym, żeby sobie pomalować (Wywiad 115). 

Rozmowy o dostępie do zasobów ujawniły wyraźne napięcie w relacjach między 

artystami profesjonalnymi i amatorami. Dyplomowani artyści i artystki bronią własnych 
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zasobów przed twórcami nieprofesjonalnymi (na przykład poprzez regulaminy galerii 

wykluczające wystawy osób, które nie ukończyły studiów artystycznych albo nie przeszły 

weryfikacji komisji ZPAP), mając poczucie słuszności podejmowania tego rodzaju 

działań w imię chronienia interesów słabszej mniejszości: 
Amatorzy mają więcej galerii amatorskich niż zawodowcy, dlatego ja tę galerię 

chronię. Nie dlatego, że gardzę tamtą sztuką albo jej nie poważam. Ja staram się 

promować artystów zawodowych, dlatego, że tu jest jedna profesjonalna galeria, 

a tu w pobliżu jest wielu artystów. Odrzucam tamtą sztukę w tym sensie, że nie 

wystawiam jej u siebie w galerii, ale nie deprecjonuję jej wartości (Wywiad 119). 

Obserwowana obecnie w wielu instytucjach promocja grup amatorów, a przez to 

ich rosnąca liczba, jest przez badanych postrzegana jako czynnik obniżający prestiż sztuki 

i zawodu artysty: 
Sztuka jest elitarna i będzie. Ten egalitaryzm robi dużo gorszego niż ta sztuka 

elitarna. Kochamy sztukę ludową, bo jest taka zrozumiała, szydzimy z tej sztuki 

najnowszej, bo jej nie rozumiemy (Wywiad 127); 

W tym momencie każdy może być artystą. Kiedyś były to osoby, które 

pracowały też na konkretne swoje nazwisko i tym samym prestiż zawodu był inny 

niż teraz… W tym momencie już chyba nie ma takich kryteriów, bo każdy może 

nazwać się artystą. Każdy może coś stworzyć - niekoniecznie dla drugiej osoby 

będzie to artystyczne, czy wartościowe. W środowisku niekoniecznie, ale myślę, 

że w społeczeństwie, to tak (Wywiad 126).  

Interesującym wątkiem, jaki pojawił się w rozmowach, w kontekście zasobów i ich 

prestiżu, było postrzeganie rangi regionu nie poprzez aktualne działania w ramach 

posiadanych zasobów, ale poprzez ilość artystów, którzy opuścili region i zrobili 

spektakularną karierę poza województwem. W tym przypadku teren województwa został 

potraktowany jako źródło zasobów (utalentowanych jednostek o dużym potencjale 

symbolicznym) dla innych ośrodków: 
A wiemy, że stąd wywodzi się wielu wspaniałych artystów, którzy dopiero jak 

stąd wyjechali, to dopiero coś mogli powiedzieć od siebie (Wywiad 119); 
To z Podkarpacia wyszła masa ogromnie utalentowanych ludzi, którzy są tam 

gdzieś rozsiani po Polsce, czy to w roli profesorów jakichś uczelni… jest ich 

troszkę  (Wywiad 107); 
Bardzo dużo artystów znanych, czy szanowanych gdzieś stąd pochodzi. Ja 

studiowałam w Krakowie i wielu profesorów kończyło liceum plastyczne na 

przykład w Jarosławiu, w Sędziszowie (Wywiad 129). 



211 
 

4.2. Związki, stowarzyszenia i grupy 

Na terenie województwa działają dwa, skupiające artystki i artystów, związki 

artystyczne: Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP Oddział Rzeszów) i Związek 

Polskich Artystów Malarzy i Grafików (ZPMiG Oddział Rzeszów). Obydwa mają 

siedzibę w Rzeszowie, przy czym ZPAP dysponuje własną galerią (Galeria R_Z na ulicy 

3-go Maja w Rzeszowie) a jej członkami są wyłącznie artyści profesjonalni (amatorzy 

przechodzą procedurę komisyjnej weryfikacji dorobku), natomiast ZPAMiG zrzesza 

profesjonalistów i amatorów.  

Poza dwoma związkami, które mają zasięg wojewódzki, w regionie  działają też 

lokalne stowarzyszenia jak np. Stowarzyszenie Twórców Kultury Plastycznej w Mielcu, 

czy  nieformalne grupy artystyczne, jak np. grupa artystów jasielskich PLAJA, Grupa 

Twórcza „Droga” czy „Grupa na Drabinie” i in. Promocją sztuki zajmują się 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Przemyślu, Podkarpackie Towarzystwo 

Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie. 

 Ograniczona ilość zasobów i ich niedostępność motywuje artystki i artystów do 

łączenia się w formalne i nieformalne grupy. Opowiadając o swojej przynależności do 

związków, stowarzyszeń czy grup artystycznych, rozmówcy zwykle rozpoczynają od 

powołania się na autoteliczne wartości wspólnoty, by następnie płynnie przejść do czysto 

instrumentalnych korzyści, jakimi są przede wszystkim zwiększenie własnej widzialności 

w środowisku oraz  łatwiejszy dostęp do jego zasobów:  
Bo jednak Związek daje takie poczucie wspólnoty decyzji czy uczestnictwo  

w jakichś imprezach (Wywiad 101); 

Po pierwsze artysta sam nie istnieje. Istnieje tylko w swoich czterech ścianach  

i to wszystko. Natomiast należąc do jakiejś wspólnoty, do jakiegoś związku, jest 

szansa na to, że człowiek może zaistnieć poza ścianami swojej pracowni 

(Audycja nr 2 tom 2). 

Działania w grupach, dzięki połączonym kapitałom społecznym i symbolicznym,  

są bardziej efektywne, ponieważ umożliwiają sięganie do zasobów wszystkich członków 

grupy: 
My mamy przeciętnie dwie wystawy w roku, bo jest nas dużo, to ten załatwi, 

tamten załatwi. Ale ciężko jest tak wystawę załatwić, jeżeli by się chciało 

(Wywiad 122); 
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[…]  w grupie ludzi sieć kontaktów jest większa i łatwiej jest do różnych rzeczy 

dotrzeć w grupie niż pojedynczo, także w grupie zawsze łatwiej (śmiech) 

(Wywiad 121). 

 Na swoich profilach w mediach społecznościowych (głównie Facebook)  

i stronach internetowych część grup publikuje relacje ze spotkań noworocznych, 

zaproszenia na opłatek, czy też grupowe zdjęcia i relacje z plenerów, wskazujące na 

niemal rodzinną zażyłość członkiń i członków. Przynależność do tego rodzaju grup daje 

poczucie wspólnej tożsamości i powoduje, że wzajemne relacje (w tym wzajemne 

powinności) zyskują charakter moralny: 
[Związek daje poczucie] że jestem w rodzinie. Jest to dla mnie istotne, że ta 

rodzina mnie akceptuje (Wywiad 109); 
Jeśli jesteś w tym środowisku, że jednak coś tam się dzieje, jesteś z kimś, 

możesz się utożsamić z tym, czy z tym, jakieś wspólne akcje, że coś może z tego 

wyniknąć, nie wiem (Wywiad 104). 

Biorąc pod uwagę niepewność artystek i artystów podczas pokazywania swoich 

prac, uczucie bycia ocenianym i konfrontowania się z opiniami kolegów i koleżanek, to 

działania wspólnotowe dodają śmiałości, ponieważ wspólnota pełni funkcję „buforową” 

w przypadku niepowodzenia i pojawienia się krytyki. 
Na pewno łatwiej w grupie, grupy łatwiej się wystawiają. Po pierwsze, zawsze 

jest odważniej i łatwiej w grupie, bo współpraca jest tym, co ludzkość trzyma  

w harmonii, nie konkurencja, lecz współpraca (Wywiad 121); 

Ja myślałem kiedyś, że to [przynależność do Związku] daje jakiś splendor, 

dodaje odwagi, a teraz myślę sobie, że to nie ma naprawdę większego znaczenia. 

To chyba kwestia pewnych priorytetów, co jest ważne w życiu (Wywiad 107). 

 Z działających na terenie województwa grup najbardziej formalny charakter ma 

ZPAP, on też jako jedyny dysponuje własną galerią, dostępem do zaproszeń na plenery 

innych polskich oddziałów Związku, organizuje również coroczną wystawę o charakterze 

konkursowym dla swoich członków w rzeszowskim BWA. Dysponuje zatem, spośród 

nich, największymi zasobami. Prawdopodobnie dlatego to wobec niego formułowane są 

największe oczekiwania, a także dotyka go największa krytyka. Dodatkowo ZPAP ma 

najdłuższą historię (sięgającą w Polsce okresu międzywojennego) i zawsze było (i jest 

nadal) kojarzone jako instytucja wspierająca artystów poprzez dostęp do deficytowych 

zasobów i ich dystrybucję w lokalnych oddziałach: 
Jeszcze parę lat temu chciałam się zapisać, miałam takie myśli. Teraz już 

pewnie nie ma z tego takich korzyści, jak kiedyś, że artysta dostawał pracownię, 
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czy jakieś wystawy. Wiem, że jeszcze w formularzach konkursowych, na 

przykład na porównaniach, jest rubryka dotycząca przynależności do związku, ale 

nie wiem, czy od tego coś zależy. W Rzeszowie chyba jest tak, że ci artyści ze 

związku dostają zaproszenia na plenery (Wywiad 124). 
Z wypowiedzi wynika, że motywacją do wstąpienia w struktury Związku, jest nie 

tyle potrzeba wspólnoty, co raczej maksymalizacja własnego kapitału symbolicznego 

poprzez większy dostęp do zasobów, co powoduje, że wewnątrz Związku dochodzi do 

animozji na tle ich niewłaściwej dystrybucji: 
Tak jest właśnie w Rzeszowie, takie hermetyczne środowisko. Dlatego ja się 

zdecydowałam należeć do Związku w [nazwa miasta]. Miałam też propozycję do 

rzeszowskiego, ale stwierdziłam, że wolałabym, żeby nie było czegoś takiego, że 

kumpel kumplowi i nikt inny nie ma dostępu. Odpadały takie piękne prace, bo 

nagrodę musiał dostać kolega, a nie ktoś, kto rzeczywiście miał fajną pracę. Nie 

ujmując nic koledze. Nie powinno się wybierać, tylko dlatego, że to jest kolega 

(Wywiad 120); 
Wielu mówi: „płacą a tam nic się nie dzieje”, „wypisałem się, bo jest parę osób, 

co się wszędzie wepcha, a nas tu mają gdzieś”  i to tak. Ja się nie chcę nawet 

wypowiadać, bo tam różne opinie słyszałem, że tam w Rzeszowie jest taka 

garstka, co się tam trzyma i nie dopuści nikogo (Wywiad 122). 
 Brak wymiernych korzyści (propozycje wystaw, zaproszenia na plenery, nagrody 

w konkursach) rodzi w artystkach i artystach wątpliwości, co do zasadności dalszego 

członkostwa w ZPAP: 
Już prawie nie (śmiech). Nie płacę składek, bo tam się nic nie dzieje 

(śmiech)...Koledzy mnie namówili, miał być przegląd w Rzeszowie i zapisałem 

się, żeby wziąć w nim udział. Ale teraz wypisuję się z tego, bo to jest struktura, 

która nic nie wnosi. Nie doczekałem się wystawy, więc chyba mogę się wypisać 

(śmiech) (Wywiad 100); 

Jestem członkiem Związku, jednak nie wnosi to nic szczególnie w moje życie. 

Po prostu jestem członkiem, płacę składki, mam zaproszenia na jakieś zebrania, 

ale nie jeżdżę (Wywiad 123);  
To jest totalnie głupia historia z tym związkiem i nigdy nie chciałem się  

z żadnymi związkami wiązać, ale ponieważ mój kolega został prezesem, to mnie 

do tego namówił… Przekonał mnie tym, że idzie nowe pokolenie, nowi ludzie, 

nowe możliwości, że będziemy dużo działać i będziemy z tego mieć dużo. 

Mówił, że będą plenery, wystawy, pieniądze na organizacje różnych projektów 

artystycznych – nie było nic, oprócz tej galerii, którą im się udało w Rzeszowie 
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stworzyć. Myślę, że to jest kompletnie martwy twór i nic z niego nie wynika 

(Wywiad 103). 

 W wywiadach z artystkami i artystami najczęściej pojawiają się porównania do 

krakowskich instytucji, co świadczy o tym, że są one uważane za wzorcowo działające. 

W przypadku lokalnego oddziału Związku, jego działalność jest również oceniana 

poprzez porównanie do krakowskiego odpowiednika: 
Ponieważ nie jestem w związku, to tak nie bardzo orientuję się i interesuję się 

tym, co się dzieje tam w związku. Bardziej widzę po takich zewnętrznych, co się 

dzieje, czym oni błyszczą na zewnątrz, to jest dla mnie widoczne […] Tutaj jest 

mało, te wystawy tylko i to biedne. Ale tam się pokazują. Raczej się nie słyszy  

o takich spektakularnych rzeczach, jak na przykład w Krakowie. Że przyznaje się 

nagrody. Że są wielkie wystawy. Że są jakieś wydawane pisma... To środowisko, 

które widać. Mimo, że jest daleko, ale się słyszy, że nagroda ZPAP [przyznana] na 

przykład rektorowi, to są wielkie rzeczy. A tutaj, no raczej na zewnątrz mało tego 

widać. Jeżeli ktoś jest zaangażowany w ZPAP, to pewnie na zebraniach i w ogóle 

po tym funkcjonowaniu jakieś plenery może, nie wiem, bo to dla mnie mało 

czytelne, co tam się dzieje (Wywiad 114).  

.  W województwie podtrzymywana jest funkcja ZPAP jako jednej z instytucji 

konsekrujących artystów nieposiadających dyplomu ukończenia studiów. Konsekracja 

taka oznacza uznanie czyjegoś dorobku i dopuszczenie do dostępnych w lokalnym polu 

zasobów: 
Jak w każdym BWA przyjmuje się tylko profesjonalistów, więc trzeba mieć 

studia. Są może takie sporadyczne przypadki, że ktoś może nie mieć studiów, ale 

musi należeć do ZPAP. Do Związku można należeć albo przez przyjęcie 

formalne, czyli pokazując dyplom i płacąc składkę i od razu jest się przyjętym, 

albo jak ktoś nie ma studiów, to składa propozycję do komisji i musi mieć wtedy 

dwóch malarzy, którzy dadzą mu recenzję, że obserwowali jego twórczość  

i uważają, że wszedł na taki pułap, że mógłby należeć do Związku. Wtedy 

przedstawia swoje prace komisji i jest egzamin (Wywiad 120). 

I tutaj właśnie wydaje mi się, że w momencie, kiedy ktoś zaistnieje, i gdyby 

spełnił pewne warunki, no został przyjęty do związku na przykład, bo są osoby, 

które nie ukończyły studiów, a starały się dostać do związku i dostały się. Na 

podstawie dorobku. Tym można zaistnieć, wtedy będąc w związku ma się drogę 

otwartą do galerii. Można wystawiać swoje prace (Wywiad 114) 
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 Przynależność do ZPAP jest uważana w województwie za prestiżową, o czym 

świadczy wpisywanie informacji o tym przez artystki i artystów do własnych biogramów, 

będących selektywnie budowanymi sprawozdaniami z ich sukcesów.  

 Część badanych należy do oddziałów ZPAP w innych województwach, a także do 

jego słowackiego odpowiednika. Decyzje takie tłumaczą osobistymi przyjaźniami, które 

zaowocowały zaproszeniem ze strony tamtejszych artystek i artystów, co wiązało się  

z poczuciem bycia docenionym: 
Należę do słowackiego odpowiednika. To nie tak, że sam tak wybrałem, ale 

zwrócili się do mnie koledzy i koleżanki, czy chcę należeć do tego 

stowarzyszenia (śmiech), kiedy już poznali to, co ja tam maluję. Także ja nie 

zabiegałem o to. To mnie szczególnie cieszy, że ktoś to zobaczył i uszanował, bo 

u nas jest taka formuła, że związek nie zwraca się do jakiegoś pana Władka: Panie 

Władku, widzimy, że Pan fajnie maluje, chcielibyśmy, żeby Pan był razem z nami 

w Związku (Wywiad 107); 

Jestem członkiem Związku Słowackich Artystów (śmiech). Będąc kiedyś na 

swojej wystawie zagranicznej, poznałam tam artystów, z którymi się 

zaprzyjaźniłam na tyle, że wciągnęli mnie do swojego związku. Robimy razem 

wystawy i czujemy się jak jedna wielka rodzina. Częściej na Słowacji jestem niż 

w Polsce na plenerze (śmiech) (Wywiad 138); 
 Przynależność do Związku w innych województwach, czy za granicą, stwarza 

możliwości udziału w wystawach i plenerach poza miejscem zamieszkania, co w badanej 

zbiorowości jest jednym z kryteriów oceny kariery artystycznej. Tego rodzaju 

członkostwo otwiera dostęp do zasobów innych zbiorowości artystów, co po pierwsze 

poświadcza ogólnopolski, a nawet międzynarodowy wymiar kariery, a po drugie, 

akceptacja grupy z innego ośrodka daje pewne poczucie niezależności od ocen lokalnego 

środowiska. 

 W podobnym, ponadlokalnym modelu, funkcjonują graficy. W ich przypadku, 

ponieważ jest to nieliczne grono w skali kraju, grupy tworzone są nie w skali 

województw, ale całego kraju. Co więcej, wspólne spotkania służą wymianie 

doświadczeń warsztatowych, koncepcji pedagogicznych, czy też popularyzacji grafiki 

wśród młodzieży. W środowisku tym jest mniej napięć i konfliktów, ponieważ większość 

konkursów odbywa się poza województwem, a nawet poza kontynentem europejskim. 

Wąskie specjalizacje związane z konkretną techniką (druk płaski, druk wypukły itp.) 

powodują, że artystki i artyści znają się osobiście i podczas organizacji sympozjów 

zapewniają uczestnikom odpowiednią do zapotrzebowania ilość miejsc: 
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 [Graficy] Oni doskonale znają się w swoim środowisku. Doskonale wiedzą, 

kiedy są konkursy, sympozja czy inne duże wydarzenia. Może dlatego, że jest 

tego mniej, jest to bardziej wyselekcjonowane (Wywiad 115). 

 Poza tym to środowisko graficzne jest bardzo fajne zresztą u nas w Polsce, 

ponieważ my się wszyscy znamy gdzieś na jakiś wyjazdach, na jakiś 

konferencjach. Często graficy, graficy mają łatwość wysuwania prac na różne 

konkursy międzynarodowe, ogólnopolskie, nieważne. Już takiej możliwości 

malarze nie mają. Mają jakby, tych konkursów za dużo nie ma. Natomiast 

graficznych jest bardzo dużo, to środowisko jest tak bardzo ze sobą – uważam – 

bardzo zżyte. I też no takie są fajne relacje przyjacielskie. To mi się właśnie  

w grafice podoba, natomiast malarze tego już obserwuję, czegoś takiego nie mają. 

Jest bardzo dużo takich właśnie konferencji, takich spotkań, wspólnych wystaw 

(Wywiad 143). 

Na przeciwległym biegunie do sformalizowanych związków i stowarzyszeń 

umieścić można grupy nieformalne, dla których najważniejsza jest wspólnota, a nie 

kariera artystyczna. Grupy takie najczęściej powstają spontanicznie, przy okazji wystaw 

lub plenerów, skupiają amatorów i profesjonalistów: 
Także ta wystawa była, tak zebraliśmy się i nam się spodobało i jesteśmy. Tylko 

mówią, że to dlatego się trzymamy, bo to nie jest  takie sformalizowane, a artyści 

są tacy, że zawsze są problemy... Jakoś dobraliśmy się podobnie, że te fluidy, 

mamy podobne myślenie, nie cała grupa, ale większość tych, co im zależy. To nas 

trzyma ze sobą… Nasze środowisko jest na tyle małe, że nie chcemy, żeby byli 

tylko akademicy, czy tam coś, tylko ktoś, kto coś ciekawego prezentuje i jest 

jeszcze fajnym człowiekiem, bardziej przyjacielem do tego, to super (Wywiad 

137).  
 Ponieważ najczęściej działają w małych miejscowościach, oddalonych od  

głównych ośrodków artystycznych w województwie, mają poczucie pewnej deprywacji  

i osamotnienia, stąd większa współpraca i solidarność grupowa oraz dbałość o wzajemne 

relacje:  
Bo moim ideałem, jest patrząc na taką grupę, że artyści są ze sobą, ale grupa 

przyjaciół, która się lubi i się chce ze sobą spotykać. Takie towarzystwo, co się 

mile ze sobą bawi, ale bawiąc się uczy, kontaktuje ze sobą (Wywiad 137). 
 Bycie wspólnotą w tym przypadku staje się ważniejsze niż indywidualne 

budowanie kariery, które z powodu peryferyjności małych miejscowości, konieczności 

wykonywania pracy niezwiązanej ze sztuką, jest nie tylko utrudnione, ale często 

niemożliwe: 
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W takim małym środowisku jest tak, że w ogóle jest ciężko zmobilizować się do 

indywidualnej wystawy, bo wiadomo: dużo prac trzeba, a jeżeli jest grupowa, to 

jedną, dwie prace, jak jest wystawa raz na rok, raz na dwa, to łatwiej jest zrobić 

jedną czy dwie nowe prace, żeby wystawić, chociaż niektórzy czasem tę samą 

pracę dają, tylko się mówi, żebyś następnym razem zrobił. Także to jest taka 

mobilizacja w działalności grupy. A indywidualnie, to ciężko jest tylko pracować, 

żeby prace robić i z tego żyć, i indywidualne wystawy. Bo prawda jest taka, że  

z czegoś trzeba żyć i w naszym środowisku każdy z czegoś innego żyje. Można 

powiedzieć, że działalność artystyczna jest hobby, a nie… bo z czegoś trzeba żyć, 

prawda? (Wywiad 122).  

 Wspólne wystawy służą wówczas podtrzymaniu więzi grupowej (wspólne 

działanie, okazja do spotkania), a nie indywidualnej promocji własnej twórczości: 
Czasami te same są osoby, które mało robią, od iluś lat mają takie same prace, 

nie nowe, ale  jest taka możliwość, żeby w jakiś sposób raz, żeby raz na rok, dwa, 

zaistnieć w jakikolwiek sposób. Że są, że żyją… różne są motywacje (Wywiad 

137). 

 W tego rodzaju grupach, gdzie wzajemne relacje mają charakter moralny, postawa 

nakierowana na własne korzyści spotyka się z dezaprobatą i nie jest tolerowana: 
Ale też dużo było takich przypadków, do tej pory są młode dziewczyny, że tylko 

potrzebne im były nasze papiery, żeby ich wypromować, skończą studia i mają 

nas nie powiem gdzie. Tylko chcą wiedzieć, jak jest jakaś wystawa, to wow, chcą 

brać udział, a jeszcze za granicą to OK, a tak to w ogóle nie udzielają się ani 

towarzysko, ani w żaden sposób. Także to jest takie przykre, ale kiedyś żeśmy 

poprzyjmowali, teraz już nie przyjmujemy. Takich, co tylko chcą, a nic nie będą 

robili (Wywiad 137). 

 

4.3. Biogram 
 

Biogram jest najbardziej osobistym zasobem, w oparciu o który działają artystki  

i artyści; nieustannie aktualizowanym zapisem posiadanego kapitału edukacyjnego, 

kulturowego i symbolicznego. Jest integralną częścią takich „świadectw konsekracji” jak 

katalogi, artykuły lub książki poświęcone czyjejś twórczości. Stanowi kapitał 

umożliwiający wejście do gry, a następnie na każdym z jej etapów określa pozycję jego 

posiadaczki/posiadacza w lokalnym lub ponadlokalnym polu sztuki: 
  Te biogramy to taki rodzaj walki, narzędzie do walki o pozycję w środowisku 

(śmiech) (Wywiad 123);  
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 To jest taka promocja siebie (Wywiad 121). 
Artystki i artyści czują się zobligowani do umieszczania wyczerpującej relacji  

z przebiegu swoich karier i rzadko poprzestają na lakonicznej syntezie: 
 Nie mamy takiego luksusu, jak bardzo sławni artyści, żeby zamieszczać w 

biogramie swoją datę urodzenia, miejsce i kilka najistotniejszych wystaw. My 

żyjemy w takiej rzeczywistości, że trzeba wszystko ludziom pokazać, ponieważ 

większość z nich nigdy o nas nie słyszała (Wywiad 103).  
 Wśród artystek i artystów w Polsce, podobnie jak i na świecie, funkcjonuje taki 

sam schemat biogramu:  
 Taka jest konwencja, tak jest przyjęte i nic poza tym nie mogę powiedzieć 

(śmiech). Jak Pani chce się komuś przedstawić, to co Pani robi? Buduje Pani taki 

szkielet, na którym Pani wpisuje (Wywiad 121).  
 Zawiera on stałe pozycje, chociaż w różnych konfiguracjach i proporcjach, takie 

jak: datę i miejsce urodzenia, nazwę ukończonej uczelni i pracowni dyplomowej oraz 

nazwisko mistrza, listę wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz listę nagród  

w konkursach, itp.: 
 Przede wszystkim, gdzie skończyli studia, u jakiego profesora był dyplom  

i z czego. Później wystawy, szczególnie te międzynarodowe oraz nagrody 

(Wywiad 138); 
 Trzeba zamieszczać informacje na temat tego, jaką uczelnię się skończyło,  

a najlepiej jeśli była to Akademia Sztuk Pięknych, bo ludziom to coś mówi, 

dobrze jest również zamieścić informację, u jakiego profesora się było, bo może 

to komuś coś podpowie. Dobrze jest umieścić informację na temat swoich 

wystaw, najlepiej ilościowo, bo im większa ilość wystaw, to świadczy o tym, że 

jest się lepszym artystą. Z mojego punktu widzenia to nie ma znaczenia, ja 

wymieniłbym kilka wystaw, z których jestem w tym momencie w miarę 

zadowolony, a reszta jest przeszłością i nie ma dla mnie znaczenia. Trzeba 

umieszczać w tych biogramach wszystko, bo to nas przedstawia i coś o nas mówi 

(Wywiad 103). 
 W granicach obowiązującego schematu, badani swoje biogramy budują 

świadomie i z dużą strategiczną starannością. Podejmując decyzje o udziale w wystawach 

i konkursach, ważą ich wartość dla swoich karier: 
 Jak strategicznie planujesz swoją karierę, to musisz brać pod uwagę wiele 

aspektów. To jest rodzaj własnego marketingu. Nie ma w tym nic złego 

oczywiście (Wywiad 123);  
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 Niektórzy artyści robią tę listę, żeby pokazać, że no mieli na przykład  

w znaczących galeriach (Wywiad 142); 
Są mistrzowie, którzy robią karierę i zbierają każdy drobny gest, każdy wycinek 

prasowy (Wywiad 123). 
Chociaż w zamyśle artystek i artystów biogram jest bilansem osobistych sukcesów, 

a przez to formą autopromocji, to w odniesieniu do panujących w polu hierarchii może 

zostać zinterpretowany odwrotnie, jako dowód peryferyjności kariery i nieodniesienia 

sukcesu. Dlatego ważne jest,  by pisząc biogram, być świadomym, co należy, a czego nie 

powinno się w nim umieszczać. Badani wpisują zatem to, co jest cenione w polu,  

a pomijają to, co może być odczytane na ich niekorzyść: 
 Pisze się tak, że „wystawy indywidualne, zbiorowe..” Im więcej ich masz  

i w większych, i w lepszych ośrodkach, to tym lepiej. Tym się trzeba chwalić. 

Tym co wiesz, że było jakieś byle jakie, to się nie chwalić. A wiadomo, że masz 

prace w zbiorach prywatnych i muzealnych, w kraju i za granicą. To jest taki 

schemat (Wywiad 125); 
 Te wystawy są kategoriami. Jest różnica, czy masz na przykład w małej 

miejscowości, czy na przykład w Paryżu. Jest to olbrzymia różnica. Dla kogoś, 

kto się nie zna, to widzi wystawy, wystawy, wystawy. Ale dla kogoś, kto zna się 

na sztuce, to patrzy po galeriach (Wywiad 120); 
 Trzeba rozróżnić pewne rzeczy, są miejsca ważne, średnio ważne i w ogóle 

nieważne […] Oczywiście, że lepiej zrobić jedną dobrą wystawę w jednej galerii, 

niż 100 w podrzędnych miejscach, chociaż kto wie, może i tam są ludzie, dla 

których warto to robić (Wywiad 119). 
Robią tak, ponieważ wiedzą, że to ich biogram, niekoniecznie zaś jakość 

aktualnego dorobku, jest rekomendacją do pozytywnej lub negatywnej oceny ich 

twórczości i daje legitymację do wystawiania w bardziej lub mniej prestiżowych 

miejscach: 
 Owszem, niektóre galerie są bardziej prestiżowe, mają tę rangę wyższą, więc 

jak komuś się uda w jakiejś galerii zrobić wystawę, no to już jest traktowany 

przez pryzmat wystaw i swoich osiągnięć, nawet nie patrząc się na jego sztukę 

(Wywiad 116).  
Z tego też powodu zabiegają o wystawy zagraniczne. Jeszcze dekadę temu sama 

obecność w galerii za granicą i wpis o tym w biogramie był dowodem najwyższego 

uznania i rekomendacją dla galerii w województwie, natomiast upowszechnienie się tej 
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strategii konsekracji spowodowało konieczność wprowadzenia podczas oceny kategorii 

prestiżu instytucji: 
 Teraz jak się chce mieć wystawę zagraniczną, bo coś sobie w tym CV trzeba 

wpisać, to jest cała masa wystaw organizowanych komercyjnie, za pieniądze, 

gdzieś tam w jakimś muzeum w Londynie czy w Nowym Jorku, wykupuje się po 

prostu miejsce na wystawie. Nie wiem, czy oni to rozsyłają do wszystkich 

artystów, czy są oni w jakiś sposób wyselekcjonowani, ktoś z marketingu się tym 

zajmuje. Pewnie tak, bo oni nie mogą sobie pozwolić na pokazywanie jakiejś 

strasznie słabej sztuki, nawet jak ktoś zapłaci, ale to nie jest problem, żeby się na 

taką wystawę dostać. Wystarczy zapłacić około dwóch tysięcy, ale jeśli komuś 

zależy na wystawie w konkretnym miejscu, to żaden problem. Będzie miał  

w Nowym Jorku i nie musi się prosić, żeby gdzieś tam go pokazali w BWA 

(Wywiad 124); 
 Są ważne, jeśli wiążą się z jakimś sensownym miejscem, bo w tym momencie 

świat czy Europa są dla nas otwarte. To nie jest żaden problem mieć wystawę  

w Londynie, czy w Nowym Yorku, tylko pytanie, gdzie ta wystawa się odbędzie. 

Myślę, że to może robiło wrażenie 10 lat temu, że masz w biogramie wpisaną 

wystawę w Londynie, w tym momencie to nic nie znaczy (Wywiad 103). 
 „Myślenie biogramem” o twórczości, jest tak głęboko zinternalizowaną postawą, 

że również same artystki i artyści dokonują oceny własnej twórczości i oszacowania 

etapu kariery poprzez analizę własnych biogramów i zalecają to swoim młodszym 

koleżankom i kolegom: 
 Natomiast warto mieć taką jedną biografię, w której się właściwie wszystkie 

rzeczy ma, które się kiedykolwiek w życiu zrobiło, chociażby po to, żeby je  

w końcu zobaczyć. Zobaczyć, co się przeszło i na jakim etapie byliśmy, co 

robiliśmy i jak to teraz wygląda (Wywiad 119). 

 Biogramy osób, które są w danym momencie „na fali”, są źródłem informacji dla 

pozostałych, które instytucje są aktualnie uważane za prestiżowe, a przez to za ważne dla 

kariery:  
 Tak. To może robić wrażenie. Liczą się nagrody, ich ilość i jakość. Wystawy się 

liczą. Są galerie ważniejsze, mniej ważne, zależy w jakim środowisku się operuje. 

Na przykład w malarstwie tradycyjnym może ważniejsze są galerie krakowskie, 

np. Galeria Pryzmat, w awangardzie znowu Foksal w Warszawie, tak jak  

u [nazwisko] to biogram mówi, które galerie są ważne w tej chwili (Wywiad 

123). 
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 Badani nie są zgodni, co do oceny dorobku w kategoriach liczbowych. Dla części 

z nich duża liczba wystaw świadczy nie tylko pracowitości, kreatywności, ale jest też 

najlepszym dowodem osiągniętego sukcesu: 
  Znaczy, tutaj te liczby są chyba nieuniknione. Mnie to czasem drażniło [...] ale 

taki jakiś komunikat liczbowy, też faktycznie poświadcza coś. No te hierarchie są, 

tak rzeczywiście one muszą się jakoś tam odnaleźć. Bo z jakiegoś powodu, gdzieś 

tam, ktoś na zewnątrz, kto nie zna osoby, musi ją poznać po liczbach (śmiech). Po 

tym co robi (Wywiad 114); 

Dla innych odwrotnie; czymś dowodzącym braku sukcesu: 
 (Śmiech) ja przy tym pracuję na co dzień. Mnie to już nudzi, jak przygotowuję 

te katalogi, redaguję biogramy artystów. Ja widzę biogram i widzę artystę. Taki 

gość, który ma może niepewność, co do swojej twórczości, nadrabia to długością 

biogramu (Wywiad 123); 
 Teraz od kilku lat w ogóle nie czytam notek biograficznych, koledzy, którzy też 

biorą udział (w radzie programowej) patrzą wyłącznie na twórczość. Bo przez to, 

że się tak artystów namnożyło, to jest tak: taka notka biograficzna (gest 

pokazujący ok 30 cm), na 3-4 strony, a popatrzy się, kiedy studia skończył, to jest 

absolwent, który 2-3 lata temu skończył studia. Co on może zrobić dobrego! 

Papier wszystko wytrzyma. Takie historie artyści piszą o sobie i takie mają 

sukcesy, że głowa boli. Po trzydziestu latach pracy artyści niektórzy nie mają 

takiego dorobku, jak taki po trzech (Wywiad 127). 
 Wynika to z wciąż aktualnych, pobrzmiewających w wielu wypowiedziach 

przekonań, że artysta sam nie zabiega o uznanie, jest skoncentrowany na tworzeniu i nie 

„zniża się” do praktyk marketingowych: 
Gość, który żyje sztuką, w ogóle nie zapisuje swoich wystaw, nawet nie wie, co 

zrobił. Takie są różnice (Wywiad 123). 
 Artystki i artyści miewają ambiwalentny, jeśli nie nawet krytyczny, stosunek do 

nadmiernej instytucjonalizacji karier artystycznych wśród środowisk akademickich:   
 Nie wiem. Na pewno jest jego sukcesem na uczelni, a czy w środowisku… trudno mi 

powiedzieć. Rozrzut wiekowy jest dość duży, a ja nigdy nie śledzę biogramów profesorów. 

Nie wiem, czy mają za sobą jakieś sukcesy, czy mieli wiele wystaw w różnych miejscach, czy 

po prostu jest tylko napisana i obroniona praca doktorska, później profesura, bo uczelnia tego 

wymagała (Wywiad 100); 

Podobnie ambiwalentnie oceniane są kariery osób kierujących instytucjami sztuki  

i pracujących w nich: 
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To są już rzeczy, w które ja się nie bawię, nie wnikam. Bo są artyści, którzy siedzą  

w pracowni i generalnie się tylko tym zajmują. I oni są wolniejsi od tych placówek, i tego, 

skąd są pieniądze, i dla kogo. A to nigdy nie będzie wolne od konfliktów. Bo czasem jest tak, 

że ludzie pracują w tych placówkach, ale też sami coś tworzą, coś robią. Więc to pytanie, na 

czym polega ich wartość, ich wielkość, czy na tym, co robią, czy jakie stanowiska dzierżą 

(Wywiad 104). 

 Osoby takie są krytykowane za omijanie oficjalnych procedur. Dodatkowo, 

podejrzewa się je o to, że dysponując największym kapitałem społecznym w lokalnym 

polu (a niekiedy także poza nim) wymieniają się między sobą „przysługami” (wzajemne 

organizowanie sobie wystaw, zapraszanie się na plenery, do jury konkursów itp.). 

Wybrana specjalność w zakresie sztuk wizualnych według artystek i artystów też 

znacząco wpływa na kształt biogramu oraz możliwości promowania własnej twórczości: 
Graficy są skrupulatni i z łatwością robią biografię, bo na świecie konkursów 

graficznych jest co niemiara i wystarczy odbić sobie grafikę, wsadzić do koperty  

i wysłać. Natomiast malarz, żeby wysłać obraz 1,5  x1,5 m, gdzie nie dość, że 

tych konkursów jest mało, to musi ponieść ogromne koszty i ryzyko, że 

przedziurawią ten obraz, pójść na pocztę i wysłać. Także malarze mają krótkie 

noty biograficzne, a graficy bardzo długie. Ludzie, którzy robią akcje 

performance też mogą mieć długie, bo oni biorą młotek do torby, cały warsztacik 

artystyczny i jadą. Dlatego też te noty biograficzne zależą też trochę od 

charakteru twórczości (śmiech) (Wywiad 123). 
 Chociaż większość artystek i artystów traktuje biogram jako formę autoprezentacji 

własnego kapitału kulturowego, który zapewnia pozycję w polu a także jest też stawką  

w toczącej się nieustannie grze o jej możliwą zmianę, to zdarzają się sytuacje, gdy 

rozmówcy starają się zaprzeczyć temu faktowi. Całą potrzebę poznania biogramu 

autorki/autora wystawy przenoszą na widza: 
 Jest to jakieś uzupełnienie informacji o tym artyście, no i to jest jakby  przyjęte 

od dawna, i pewnie tak dalej będziemy robić. No, potrzebne to jest dla odbiorcy. 

Jeżeli ktoś kupuje ten katalog, to bierze go do domu i gdzieś po latach sobie 

przypomina „fajna była ta wystawa, tylko gdzie on to tam kończył i w ogóle, albo 

jaki rocznik” czasem kogoś interesuje właśnie w sensie nie gdzie, ale jaki mniej 

więcej to jest rocznik. Czy to był młody artysta, czy to jest już właśnie artysta – 

jakiś senior, czy średniego pokolenia. To po to biogramy jakby stosujemy 

(Wywiad 142). 

 Odbiorca najczęściej zainteresowany jest biogramem, gdy rozważa kupno pracy, 

ponieważ jest to dla niego rodzaj poświadczenia dobrego zakupu:  
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 Na uznaniu środowiska mi na pewno nie zależy, ale zanim ktoś sięgnie do 

kieszeni i zdecyduje się na zakup obrazu, to pewnie rozważa, gdzie kończyłam 

studia, czy mam jakieś nagrody i gdzie wystawiałam (Wywiad 124). 

  

 

4.4. Kapitał społeczny 
 

Pierre Bourdieu (1986: 248-249) kapitał społeczny zdefiniował jako zbiór zarówno 

rzeczywistych, jak i potencjalnych zasobów, związanych z posiadaniem trwałej sieci 

bardziej lub mniej zinstytucjonalizowanych relacji wynikających ze znajomości i uznania 

lub – innymi słowy – wynikających z członkostwa w grupie, która dostarcza każdemu ze 

swoich członków wsparcia w formie kapitału posiadanego przez kolektyw, 

uwierzytelnienia, które daje im dostęp do kredytu, w różnych znaczeniach tego słowa. 

Według Bourdieu, kapitał społeczny jednostki stanowi zatem ogólna liczba znajomości, 

przyjaźni, więzi, kontaktów, zobowiązań, która im jest większa, tym skuteczniejsze jest 

działanie jednostki w przestrzeni społecznej. Dodatkowo kapitał społeczny wzmacnia 

efektywność pozostałych kapitałów. 

Z wypowiedzi artystek i artystów wynika, że kiedy już zachodzi zgodność estetyk, 

to o sukcesie podczas dystrybucji zasobów przesądza posiadany kapitał społeczny. Opinie 

tego rodzaju pochodzą zarówno od osób dystrybuujących zasoby i ich beneficjentów, jak 

i  od osób, które z różnych powodów nie mają do zasobów dostępu. W badanej 

zbiorowości kapitał społeczny decyduje o obsadzie stanowisk: 
Ja powiem tak, że to jest czysty przypadek, więc dobór profesorów zawsze 

odbywał się przez polecenie kogoś, poprzez układy znajomości. Zresztą to się 

zawsze tak odbywa, chociaż jest konkurs itd., ale jak zwykle są pewne 

preferencje. Chcemy mieć tego, a nie tego, więc wtedy decydują i prywatne 

preferencje typu np. jeśli ja jestem malarzem abstrakcyjnym, to bliższy mi jest 

kumpel, który również tworzy w tym kierunku, bo mnie lepiej zrozumie (śmiech), 

chociaż to jest zupełnie nieprawda, ale to tak funkcjonuje, tak mi się wydaje 

(Wywiad 119).  
Decyduje on również o możliwości zaprezentowania własnej twórczości  

w galeriach na terenie województwa:  
Na pewno powinien artysta pokazywać rzeczy. Jest to dość mocno 

zdominowane jeśli chodzi o galerie i ciężko nawet uzyskać odpowiedź od galerii, 

więc tutaj układy, układziki obowiązują, dość mocno rządzą w naszym regionie. 



224 
 

Artysta powinien pokazywać, powinno to jednak trochę inaczej wyglądać, jeśli 

chodzi o pokazywanie rzeczy. Osoby decyzyjne, jak również niedecyzyjne, 

powinny być bardziej otwarte na różne rzeczy (Wywiad 126); 

Chciałabym w różnych miejscach zrobić wystawy, w których nie mam 

kontaktu. Poza tym korzystam z zaproszeń osób, które mają galerie (Wywiad 

121). 

Co więcej wpływa nawet na to, kto otrzyma w danym roku nagrodę  

w regionalnych konkursach. Wiele z badanych osób zauważa w tym obszarze brak 

przejrzystych kryteriów oceniania i procedur powoływania jurorów, zamiast tego 

relacje czysto koleżeńskie: 
Wszystkie imprezy są hermetyczne. Są nagrody, są pieniądze. I gdzie są 

pieniądze, tam często są jakieś popisy jurorów albo znajomości (Wywiad 144); 

Środowisko rzeszowskie jest bardzo hermetyczne. To mi się nie podoba. Są na 

przykład konkursy, w których tylko oni zdobywają nagrody i ciągle ci sami 

(Wywiad 120); 

Mam wrażenie, że [ten konkurs] też podąża w takim kierunku, że wyście nam 

dali nagrody w tamtym roku, to my wam damy dzisiaj, w tym roku. I to się robi 

takie kółko wzajemnej adoracji, ciągle Ci sami ludzie wokół niego się kręcą  

i podejmują decyzje (Wywiad 103). 

 Koleżeńskie relacje pozwalają ominąć oficjalne procedury. Artystki i artyści, jeśli 

tylko nimi dysponują, to wykorzystują je, by zorganizować sobie lub swoim znajomym 

wystawę. Galerie zmieniają wówczas kolejność oczekujących na listach, niekiedy 

wykorzystują zdarzenia losowe i opóźnienia, by kogoś dopisać (czasem istnieje 

możliwość szybszego zorganizowania wystawy poprzez zajęcie miejsca kogoś, kto nie 

może pojawić się w terminie), ale takie przesunięcia terminów lub wypełnienia luki 

między wystawami zaplonowanymi nie są podawane do publicznej informacji: 
  Myślę, że starają się zabiegać o to. Piszą pisma, które są potem weryfikowane 

na zebraniach - raz do roku rady programowej galerii danej, na pewno, no, innych 

sposobów docierania nie widziałam. Być może po znajomości ktoś tam czasem 

poprosi, żeby została jego wystawa wyeksponowana (Wywiad 114);  

Mnie jest łatwiej, na przykład załatwić wystawę, że ja czy ktoś pójdzie, pogada 

sam prywatnie, czy z dyrektorem, czy jak ma znajomą plastyczkę w domu 

kultury, czy gdzieś, niż tam coś zaczynać tak oficjalnie […] Rozmawiałem teraz 

ze znajomym w [nazwa miasta]  i on mówi: „Przyjedź, będziemy kombinować”. 

To na tej zasadzie się wystawy robi. Że ktoś mówi, że coś załatwi. My czekamy. 
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W [nazwa miasta] będziemy też mieli, bo poznałem panią na plenerze i obiecała, 

że załatwi, no to będziemy mieli (Wywiad 122); 

Te galerie, które funkcjonują, mają łatwiejszy kontakt z lokalnymi twórcami  

i chętnie ich pokazują, bo to są też relacje towarzyskie. Galerie, które tutaj są, 

prywatne i nie tylko, w dużej części opierają swoją działalność ekspozycyjną na 

artystach lokalnych, bo mają z nimi kontakt  (Wywiad 102). 
Kapitał społeczny budowany jest już w liceach plastycznych i - jak zostało to 

opisane w części poświęconej edukacji artystycznej - ten rodzaj więzi jest najtrwalszy  

i wpływa na relacje w badanej zbiorowości nawet wiele dekad po ukończeniu szkoły. 

Relacje te opisywane są przez badanych poprzez kategorię rodziny. Wypracowane  

w liceach czy na studiach, są utrwalane przez plenery, których jednym z zadań jest 

głębokie wzajemne poznanie się i nawiązanie trwałych przyjaźni, owocujących 

wspólnym działaniem. Jak zauważył Piotr Sztompka (2016: 300) najważniejszymi dla 

kapitału społecznego są relacje mające charakter moralny, ponieważ wiążą partnerów 

zobowiązaniami do zaufania, lojalności, solidarności, szacunku i sprawiedliwości. 

Wówczas otwarcie własnych zasobów staje się nie tyle kwestią dobrej woli, co 

obowiązkiem moralnym, którego niedopełnienie niesie przykre konsekwencje (tamże).  

W przypadku artystek i artystów relacje budowane w grupach klasowych, studenckich 

czy plenerowych - na kształt rodziny, implikują tworzenie się wzajemnych moralnych 

zobowiązań, a członków owych grup łączą nie tylko silne więzi grupowe, ale i poczucie 

wspólnej tożsamości (co zostało szczegółowo opisane w rozdziałach poświęconych 

edukacji artystycznej i udziałowi w plenerach). 

Niektórzy powiększają swój kapitał społeczny kontynuując edukację, podejmując 

studia doktoranckie: 
No i zaczynasz się promować w momencie jak jesteś na studiach, a te 

środowiskowa doktoranckie, jednak trzy lata spotykasz się z ludźmi, jest 

środowisko krakowskie, przejeżdżają ludzie tam z Radomia, Wrocławia czy 

jeszcze skądś. Razem coś robimy, razem robimy jakieś projekty, pokazujemy 

gdzieś tam w galeriach, nie wiem, u Pijarów, czy tam u Dominikanów, jakiś 

projekt, no to jak to jest pokazywane poznaliśmy się, ja chcę to zabrać do [nazwa 

miasta], pani to chce zawieźć do Szczecina. No i po prostu w tym momencie też 

te wspólne działania w jakiś sposób zawiązują przyjaźnie jakieś. I na przykład 

doktorat, w sensie pracy, i niewiele mógł zmienić na pewno, ale w sensie 

samoanalizy tego, co chciałam zrobić, dał mi bardzo dużo i dał mi przyjaciół. 

Dzisiaj no niby się wydaje, że po tym dwudziestym piątym roku życia, czy po 
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trzydziestym, w sumie trudno się zaprzyjaźnić, nieprawda, da się. Tego nie jest 

może dużo, ale da się. I dzięki temu też i wystawy, czy jakieś inne różne rzeczy są 

(Wywiad 118). 

Wszelkie wyjazdy, stwarzające okazję do integracji poprzez wspólne 

„biesiadowanie”, dają artystkom możliwość pozyskania wpływowych kontaktów 

(chwilowe communitas znosi hierarchię, a profesorowie stają się znajomymi), a przez to 

dostęp do wiedzy niejawnej osób decyzyjnych i opiniotwórczych:  
Plener czy jakieś sympozja artystyczne to są i oczywiście jakieś konferencje, 

gdzie stara się zabłysnąć. Tutaj przy jakimś trunku można spokojnie rozmawiać  

i wiele rzeczy się tam ujawnia, poznaje się środowiska, przede wszystkim  ktoś 

przyjechał ze środowiska wrocławskiego, z którym ja nie mam zbyt dobrego 

kontaktu i wtedy dowiaduję się, co tam się myśli naprawdę, a nie tak zewnętrznie 

i oficjalnie (Wywiad 119). 

Poszerzaniu sieci kontaktów i znajomości służą też wystawy, podczas których 

lokalni artyści i artystki zawierają znajomości z osobami goszczącymi w galerii,  

a pretekstem do tego jest biogram gościa:   
Nie no, to są chyba ważne informacje, jeśli rzeczywiście kogoś nie znasz,  

a chcesz się dowiedzieć, z jakiego środowiska, regionu Polski, jakie wspólne 

rzeczy były, a może łatwiej wtedy wiesz, przychodzimy na wernisaż, kogo nie 

znamy, biorę katalog i wiesz, już łatwiej jest od razu wejść w temat. Ale też nie 

ma jakichś problemów z wchodzeniem w temat...Możliwe, że w jakiś sposób jest 

to określenie tego, z kimś się miało do czynienia, kto cię ukształtował, ale czy ma 

to znaczenie, to nie wiem. Sam jak się jest w tym środowisku, to wiesz, to oni nie 

znają cię, są rozmowy często, o tym profesorze, o tamtym, hołd, historie z tym 

związane, jak to było (Wywiad 104). 
Piotr Sztompka (2016: 303) zwraca uwagę na korzyści płynące z posiadania 

odpowiedniej sieci kontaktów. Mianowicie, dobrze jest znać ludzi znanych w swojej 

dziedzinie, po pierwsze ze względu na ich rekomendację (czyli możliwość sięgnięcia do 

ich reputacji), a także, ponieważ sama znajomość z ludźmi znanymi może też podnieść 

czyjś prestiż ( korzysta wówczas z cząstki ich prestiżu) (tamże). O tego rodzaju korzyści 

zabiegają również artyści i artystki z badanej zbiorowości, szczególnie w silnie 

zhierarchizowanym środowisku akademickim: 
Dziennik Obserwacji, nota nr 41: Podczas przerwy w obradach jurorzy  

i organizatorzy konkursu wychodzą na zewnętrz zapalić. Rozmowa początkowo toczy 

się między trzema profesorami, po chwili dołącza jeden z lokalnych artystów-
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pedagogów. Włącza się do rozmowy pytanie, o jednego z profesorów na Akademii, 

którą reprezentuje juror. Deklaruje, że dobrze go zna i dawno nie widział. Juror 

odpowiada mu na pytanie, pozostali w grupie podchwytują temat i rozmawiają  

o innych jeszcze problemach tego wydziału i jego pracowników, artysta-pedagog co 

pewien czas rzuca jakieś nazwisko ˗ „wykazując się” znajomością tematu, częściej 

jednak chybia. Pomimo zauważalnej niewiedzy, stara się być obecny podczas 

rozmowy, poprzez przywoływanie nazwisk z tamtego środowiska i „odgrywanie” 

świetnie zorientowanego w temacie. 

Posiadany kapitał społeczny pomaga również w przypadku plenerów i prezentacji 

sztuki w ramach współpracy transgranicznej. W województwie brak transparentnych 

procedur naboru, do tego rodzaju projektów i najczęściej, gdy pojawia się potrzeba lub 

okazja do organizacji wystaw w ramach współpracy międzynarodowej, to zaproszenie 

trafia do znajomego artysty czy artystki, a ci zagospodarowują wydarzenie dla własnej 

grupy znajomych i przyjaciół: 
Dyrektor chciał zrobić wystawę. Bo te miasta partnerskie ze sobą 

współpracowały. A że znałem się z dyrektorem, to on mówi: może byście coś 

zrobili, może byście coś wystawili. Spotkaliśmy się, no i poszły wici, bo myśmy 

się tak nie znali jeszcze, niektórzy w ogóle. No to ten ma tego kolegę, ten tamtego 

kolegę, ja mam tam znajomego, no i tak się to pozbierało (Wywiad 122); 

Rzeczywiście dużo zależy od wyborów, ale też dużo od przypadków. Spotkasz 

różnych ludzi, a ten ci zaproponuje wystawę we Francji. Nie musiałam 

wykonywać telefonów, załatwiać, bo kogoś tam spotkałam. Za chwilę znowu coś 

chlapnęłam i miałam zamknięte drzwi, nie da się już nic zrobić, bo już ktoś coś 

powiedział na mnie (Wywiad 120).   

W badanym polu o możliwości wejścia do grupy o szerokich kontaktach często 

decyduje nie tyle dorobek i poziom artystyczny, co przynależność pokoleniowa  

i wzajemna sympatia: 
Chodzę na piwo z ludźmi, którzy są mniej więcej w moim wieku i tak się jakoś 

składa na przestrzeni czasu, że oni w większości też malują i są zauważani przy 

okazji jakichś wystaw zbiorowych czy konkursów (Wywiad 100). 

4.5. Podsumowanie 
  

W badanym polu społecznym, podtrzymywane jest elitarne myślenie o sztuce  

i kierowanie się nim przy podejmowaniu wszelkich działań: 
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Bo jednak sztuka od wieków jest taką dziedziną, że to jest coś takiego 

wybranego, że do tego nie trafia wszystko. Od tylu pokoleń, tylu kanonów się 

tworzy to wyczucie estetyki, że teraz to w pewnym momencie jest w ogóle 

zatarte, że nie ma tych granic, że sztuką może być wszystko i nic tak naprawdę 

(Wywiad 116). 

Galerie strzegą swojego elitaryzmu kreując aurę niedostępności dla „zwykłych 

artystów” (długie kolejki i selekcja dla profesjonalistów, zamknięty dostęp dla amatorów) 

i jednocześnie szczycąc się szeroką i intensywną współpracą z profesorami i artystami 

„uznanymi” (wystawy, konkursy, plenery). Artystki i artyści, zarówno ci pracujący  

w instytucjach artystycznych, jak i ci prezentujący w nich swoją twórczość, podtrzymują 

elitarne myślenie o sztuce poprzez ograniczanie swojej aktywności wystawienniczej 

jedynie do instytucji do tego przeznaczonych i brak działań w przestrzeniach 

alternatywnych. Co więcej, o randze danej artystki czy artysty, świadczą umieszczone  

w biogramie sukcesy instytucjonalne, a nie spontaniczne działania artystyczne  

w przestrzeniach do tego nie konsekrowanych. 

Taka sytuacja powoduje, że galerie stają się zasobem wyjątkowo deficytowym,  

o który toczy się najintensywniejsza rywalizacja, nie zawsze rządząca się transparentnymi 

zasadami. 

We wzajemnych relacjach związanych z dostępem do lokalnych zasobów, kluczową 

rolę odgrywa posiadany kapitał społeczny. Poszczególne biografie artystyczne pokazują, 

że najwyższe pozycje w lokalnej hierarchii do niedawna zajmowały (przejścia na 

emeryturę) lub nadal zajmują osoby, które pozyskały odpowiedni kapitał edukacyjny,  

a przez to właśnie również ten społeczny, jeszcze na etapie artystycznej szkoły średniej 

(głównie w Jarosławiu, ale też w Miejscu Piastowym). Specyficzne relacje, jakie 

wówczas zaistniały – głęboka egzystencjalna communitas, która połączyła przede 

wszystkim młodych adeptów, ale też  adeptki sztuki na stałe wprowadziła do ich dalszych 

wzajemnych stosunków kategorie moralne, jakie obowiązują w rodzinie. W badanym 

polu społecznym to właśnie kapitał edukacyjny i ściśle powiązany z nim kapitał 

społeczny ulegają konwersji w kapitał symboliczny, gwarantujący dostęp do zasobów już 

na starcie (wzajemne wspieranie się przyjaciół poprzez rekomendacje w karierach 

akademickich, zatrudnianie przyjaciół, użyczenie własnych kontaktów do organizacji 

potrzebnych wystaw, konsekracja poprzez przyznanie nagród itp.). 

Za sprawą piastowania stanowisk w kilku instytucjach naraz (np. etat na uczelni, 

kierowanie Związkiem i galerią Związku lub kierowanie galerią, etat na uczelni, bycie 
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jurorem konkursu oraz organizatorem pleneru itp.) następuje splatanie sieci społecznych, 

co jest korzystne dla dysponentów wymienionych zasobów (umożliwia bardzo 

różnorodną wymianę przysług): 
No tak, ale nasi pracownicy są w związku ZPAP rzeszowskim, więc jakby tutaj 

jest ten związek i ten kontakt jest, natomiast jak bym mógł powiedzieć, że ten 

kontakt mógłby być bardziej intensywny, to pewnie by mógł (Wywiad 146 ); 

Ale ZPAP, ono się tak trochę teraz podzieliło, bo ZPAP było związane cały czas 

z BWA, ale odkąd [dwa imiona i nazwiska pracowników uniwersytetu] zaczęli się 

zajmować zarządzaniem, to tam się trochę zaczęły robić takie rozłamy. Wydaje 

mi się, że ideowe (Wywiad 114). 

 Według Stefana Nowaka (2011: 268), instytucja postrzegana przez ogół jako 

„oni”, wygląda zupełnie inaczej dla kogoś, kto ma w niej przyjaciela czy dobrego 

znajomego, ponieważ osobiste kontakty zmiękczają ostrość reguł instytucjonalnych, 

czyniąc  instytucję rozumiejącą, niekiedy nawet opiekuńczą. Choćby dlatego aktorzy, 

których sieci społeczne przenikają się w korzystny dla nich sposób, rzadko krytycznie 

komentowali stan i dostępność lokalnych zasobów, w przeciwieństwie do osób spoza ich 

grona, dla których przeniknięcie do tak zmonopolizowanych zasobów okazywało się 

często niemożliwe. Najwięcej krytycznych wypowiedzi dotyczyło przede wszystkim zbyt 

małej ilości zasobów w stosunku do ilości osób zainteresowanych,  zbyt trudnego dostępu 

do nich, często wynikającego z nietransparentności procedur oraz niedostosowania ich 

działań do zmieniających się czasów: 
Od Beksińskiego to w naszym regionie nie ma nikogo, kto by zrobił 

jakąkolwiek karierę artystyczną na taką skalę, ale dzieje się tak dlatego, że tu  

w naszym regionie są niewykształcone sposoby na stawanie się znanym artystą.  

A jeśli chodzi o jakąś niewielką skalę, to chyba decydują o tym grupy 

towarzyskie (Wywiad 103). 
Zabieganie o dostęp do zasobów instytucjonalnych, rywalizacja i konflikty na tym 

tle pokazują, że tak często deklarowana w różnych wypowiedziach communitas, łącząca 

artystki i artystów niczym jedną rodzinę, jest raczej communitas ideologiczną (uznaną za 

istotną dla tożsamości tej grupy zawodowej i dlatego deklarowaną, ale nieprzeżywaną 

realnie przez jej członków), a chwile realnie przeżytej wspólnotowości (okres szkolny, 

plenery) bywają w późniejszej karierze wykorzystywane instrumentalnie dla własnych 

korzyści. To, co przeżywane jest w badanym polu społecznym  jako wspólnotowe czy też  

metafizyczne, ograniczone jest do okresów i przestrzeni liminalnych (oddzielenie na czas 

nauki, pleneru, pobytu w pracowni), moment ponownego „włączenia” oznacza dla 
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artystek i artystów powrót do struktury rządzonej mechanizmami, do opisu których 

odpowiedniejsze są kategorie P. Bourdieu niż V. Turnera.  
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5. WARTOŚCI 
 

  Według definicji pola społecznego Victora Turner (2005: 105) działania  

i interakcje, jakie podejmują aktorzy, wynikają ze „zorientowania na te same nagrody lub 

wartości”, zatem to wartości  (ponieważ nagroda musi być również czymś cenionym  

w polu) ukierunkowują owe działania i interakcje, formatują je, dzieląc na te właściwe i 

te niepożądane.  

Stefan Nowak definiuje wartości jako „system przekonań i odczuć ludzi”, zwraca 

też uwagę na fakt, że gdy próbujemy opisać system wartości jakiegoś człowieka, grupy 

społecznej czy szerszej zbiorowości, uwaga nasza skupia się przede wszystkim na dwóch 

aspektach: najpierw „próbujemy przede wszystkim określić, co jest dla ludzi bardziej,  

a co mniej ważne – jakie przedmioty, sfery życia czy obszary rzeczywistości ich 

otaczającej koncentrują na sobie ich uwagę, wyzwalają emocje, oceny, wytwarzają 

poczucie identyfikacji czy zaangażowania”, a następnie ustalamy kryteria wartościowania 

i standardów oceny, jakie stosują oni wobec otaczającej ich rzeczywistości (Nowak 2011: 

261). Konfrontacja kryteriów i standardów z rzeczywistością, jakiej dotyczą, określa –

według S. Nowaka - znak i intensywność ocen, jak i kierunek działań ludzkich, przy 

czym ważność przedmiotu, bądź zjawiska wartościowanego potęguje intensywność 

odpowiedniej oceny czy siłę motywów do działania (tamże).  

Stanisław Ossowski (2000) oddzielił wartości „autoteliczne” (będące celem 

samym w sobie) od „instrumentalnych” (będących jedynie środkiem do zdobycia czegoś, 

co posiada większą wartość). Ponadto, wyróżnił wartości „odczuwane”, te o znaczeniu 

emocjonalnym, związane z „przedmiotami naszych pragnień” i wartości „uznawane”, 

które akceptujemy dlatego, że obowiązują w naszej grupie społecznej, i o których 

jesteśmy przekonani, że posiadają wartość obiektywną. Dodatkowo, S. Ossowski 

wprowadził kategorie wartości „codziennych”, którymi aktorzy kierują się na co dzień,  

(a przez to dominują w ludzkim doświadczeniu, są najsilniej odczuwane) oraz uznanych 

w danej grupie wartości „uroczystych” (odświętnych), które  aktywizują się w sytuacjach 

niecodziennych i podniosłych.  

Wymienione przez autora wartości budują różnorodne skale, które nie tylko 

zmieniają się na różnych etapach życia i kariery, ale też wchodzą ze sobą w konflikt  

i wymuszają modyfikację przekonań. Ponieważ to wartości kierują naszym 

postępowaniem, zostały dlatego poddane kontroli społecznej; każde środowisko 

społeczne, w których przebywa aktor, stara się przekonać go o niezależności 



232 
 

i obiektywnym charakterze wartości, w nim obowiązujących. Artyści, jako grupa 

zawodowa, według S. Ossowskiego (2000: 95) są środowiskiem, „w którym kult 

pewnych wartości uroczystych nie tylko stanowi doniosły czynnik łączności społecznej, 

ale przenika głęboko w życie zawodowe”.  

Celem tego rozdziału będzie pokazanie, jak w badanym polu sztuki są 

konstruowane skale wartości uznanych i uroczystych, jakie są skale wartości codziennych 

– tych silnie przeżywanych emocjonalnie, a także w jaki sposób skale te wchodzą ze sobą 

w konflikt na różnych etapach kariery artystycznej. 

W niniejszym rozdziale najpierw przedstawię wartości, które przez badaną 

zbiorowość są uznane za  słuszne i pożądane, stawiane za cel i ideał, a przez to 

ukierunkowują działania, wpływają na wybór środków po jakie się sięga oraz formatują 

postawy aktorów (wg Ossowskiego wartości uznane i uroczyste). Następnie omówię to, 

co na co dzień jest odczuwane jako ważne, co skupia uwagę aktorów i popycha ich do  

działania.  Będą to wartości codzienne, którymi aktorzy realnie żyją, chociaż ich nie 

deklarują otwarcie. 

 

5.1. Wartości uznawane  
 

S. Ossowski (2000:73) zauważył, że o wiele większą stałość mają te skale wartości, 

które opierają się nie na naszych odczuciach, ale na naszych przekonaniach. Wartości 

uznane, w przypadku badanej zbiorowości, można również uznać za „uroczyste”, czyli 

takie, „których skala ma za sobą społeczny autorytet” i które „zajmują poczesne miejsce 

w ideologii grupy społecznej” (Ossowski 1967: 97). Wśród tych najczęściej 

wymienianych, w badanej zbiorowości, jako najważniejsze dla własnej postawy 

artystycznej i najwyżej cenione u innych artystek i artystów, które deklarowane są  

w sytuacjach publicznych (takich, jak wernisaże, praca nad tekstem do katalogu, 

wywiady, czy też zajęcia edukacyjne), znajdują się:  

Prawda 

Prawda jest jedną z najtrwalszych wartości, cieszących się w badanej zbiorowości 

niesłabnącym uznaniem. Fakt, że jest najczęściej wymieniana, jako ta kluczowa dla 

postawy artystycznej, a przez to „odmieniana przez wszystkie przypadki”, wskazuje, że  

w badanej zbiorowości funkcjonuje swoisty kult tej wartości. 
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 Osoby, przebywające już na emeryturze, pamiętają ją jako podstawową wartość, 

nauczaną w okresie, gdy one same uczęszczały do liceum:  
Myśmy byli przygotowywani, uczeni do tego, wpajani, że prawda jest wartością, 

która nas ustawi. Dlatego teraz tak widzę przez to siedemdziesięciolecie, że ten 

Jarosław taką prawdę uczył, dlatego tak nam teraz dobrze jest razem, nawet jak są 

różne roczniki (59K66). 

 Potem wartość tę przekazali swoim ich uczniom, ci z kolei swoim uczniom, przez 

co prawda pozostaje nadal najwyżej cenioną wartością, bez względu na przynależność 

pokoleniową: 
Wartość, którą ja cenię w twórczości wszystkich moich przyjaciół i też osób, 

które gdzieś tam tworzą, to jest taka prawdziwość... No nie wiem też jak to mam 

nazwać, bo to jest takie odczuwanie tej prawdy w tym wszystkim (43K36). 

Cenię prawdę. Taką, która pozwala na refleksyjne wejrzenie w siebie. To nie 

zawsze jest to, że moja prawda jest jedyna. Tylko to, że ktoś przyznaje się do 

nawet błędu, do poszukiwania jej. Do tego, że jej mu brakuje. Cenię to, żeby ktoś 

tworząc, niczego nie udawał. Żeby nie kokietował (18K50); 

„Jest wielce prawdopodobne, iż Pani Magda ma klarownie zdefiniowany cel 

swoich artystycznych poszukiwań. Dla mnie, i to odczytuję z omawianej 

twórczości, wartością nadrzędną jest proces szukania prawdy, radość z każdego 

stawianego następnego kroku” (Nowicki 2017: 29). 
Ta najwyżej ceniona wartość dotyczyć może różnych aspektów procesu 

twórczego, postawy artystycznej, czy też samego dzieła. Może ona oznaczać dotarcie do 

istoty zjawiska i umiejętność oddania tego poprzez dzieło sztuki:   
Muszę powiedzieć, że skończyć Akademię to nie znaczy malować. A on 

[profesor-mistrz] wpoił we mnie tą potrzebę malarstwa. Tą prawdę, do której 

dojść trzeba, pokazać… zrobił ze mnie malarza (Audycja nr 5 tom 1); 

[Najważniejsza jest] Taka prawda jakiegoś przekazu. O miejscu, o chwili. I taka 

szczerość. Być może dlatego cały czas mam wrażenie, że zaczynam od nowa coś. 

Że nie mam jakiejś swojej konwencji, w której się fajnie czuję (06K42); 

Myślę, że teraz, myślę o tej całej prawdzie, żebym pokazywał tą prawdę, że nie 

jest jakąś wymyśloną na potrzeby obrazu, jakąś sytuacją… żeby pokazywać 

prawdę o tym człowieku i skupiam się, żeby to nie była okłamana wizja 

przedstawienia tej osoby (08M42). 
 W tym znaczeniu w wypowiedziach pojawia się kategoria „prawdy formalnej”, 

czyli oddania środkami formalnymi wizji zgodnej z własną osobowością, spontanicznym 

zamysłem, bez upiększeń i zapożyczeń z modnych tendencji: 
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Jeżeli artysta ulega pewnym pokusom jakichś tam efektów, to wtedy może po 

prostu zacząć błądzić i oddalać się od pewnej prawdy formalnej, która jest 

najbardziej istotna. Później konsekwencja tego języka i tej prawdy formalnej 

powoduje, że to jednak jest dzieło wartościowe, natomiast taka sztuka, która jest 

ładna i gładka, często ma tylko pozory prawdziwej sztuki, a w rzeczywistości jest 

fałszem i kiczem (24K61); 
W sztuce to jest najmniej oczywiste i najrzadziej spotykane, kiedy artysta zadaje 

sobie trud, tworząc dzieło sztuki, żeby postarać się jak najbliżej swojego zamysłu 

i swoich uczuć znaleźć się w tym dziele z całą paletą swoich umiejętności, 

potrzeb. To nie jest łatwo nazwać, to jest tak zwany problem prawdy w sztuce, 

kiedy dzieło, które artysta stworzy, nie ma w sobie fałszywych tonów, czyli nie 

ma w sobie tego, co jest przez samego artystę uznane za nieważne, za zbędne, co 

należy wygumować, czyli wymazać i kiedy ten artysta jest w stanie w tym swoim 

dziele zawrzeć tylko tę najlepszą część siebie (11M60). 

Prawda jest rozumiana najczęściej jako przeciwieństwo tego, co wykalkulowane  

w celu zrobienia wrażenia i przypodobania się odbiorcom: 
Kłamstwo jest wtedy, kiedy robi się coś pod publikę, kiedy człowiek za bardzo 

skupia się na tym, żeby sprzedać obraz. A kiedy obrazy się nie sprzedają, to 

podpatruje, co jest modne na rynku i próbuje to robić. Można naśladować, ale to 

nigdy nie będzie tak samo dobre i nie będzie prawdziwe (19K31);     

Kontakt z każdym prawdziwym, uczciwym artystą jest dużym przeżyciem. 

Jeżeli nie następuje tam zakłamanie, jeżeli artysta używa czystego, prostego, 

uczciwego, jasnego języka, zgodnie z językiem, który występuje w danej 

dyscyplinie, to jest to już pewna propozycja na przyszłość. Jeśli nie jest to sama 

przyjemność poprzez doznanie, sam kontakt, to jest to przyjemność 

rozpatrywania własnej drogi… bo można robić wszystko, ale trzeba dbać  

o jakość. Bo jak się nie dba, to jest bylejakość i dezorientacja. A to nie chodzi  

o to, aby dezorientować dla potrzeb własnych, tylko żeby nauczać, co jest 

prawdą, czyli w danych językach być uczciwym (25M60). 

  Obok pojęcia prawdy, badani używają również pojęcia „autentyczność”, by  

w wypowiedziach kontrastować działania właściwe (zgodne z własną osobowością) i te 

niepożądane (wykalkulowane „pod odbiorcę”): 
W sztuce najbardziej cenię autentyczność. Jest wiele rzeczy, które są 

wykalkulowane, mocno reżyserowane, kierunkowane, które pobrzmiewają 

fałszem. Jeżeli artysta wyraża sztuką coś, co czuje, coś z czym się nie zgadza, 
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jeżeli jest to uczciwy rodzaj manifestu, a nie tylko pod konkretnego odbiorcę, 

tylko po to, żeby coś zafunkcjonowało (04M44). 

Prawda jest jednym z kryteriów oceny jakości sztuki, która jest tworzona: 
Jeśli idzie o sztukę współczesną, to ja uważam tak, jeżeli coś jest dobrze 

zrobione, to wszystko mi jedno, w jakim to jest stylu, jeżeli to do mnie 

przemawia i jest w jakiś sposób prawdziwe. Jeżeli jest udawane, to mnie to nie 

interesuje, nie zaciekawia (24K61).  
Głębsze zrozumienie sposobów postrzegania prawdy i jej roli w twórczości,  

w badanej zbiorowości, umożliwia nam lektura rozważań teoretycznych artystów-

pedagogów, zamieszczonych  w tekstach poświęconych własnej twórczości lub własnej 

praktyce pedagogicznej. Wartość ta jest w nich przedstawiona jako czynnik motywujący 

do podjęcia twórczości, ściśle powiązany z procesem uczenia się: 
 „Dążenie do prawdy, jej umiłowanie, napędza bowiem twórczą wolę, która jest 

z kolei determinantem procesów uczenia się. Prawda poznania, która zachowuje 

indywidualny rys, gdyż każdy jako homo viator (człowiek wędrujący) w tym 

świecie inaczej postrzega i odczytuje swoją drogę, a to jest też tajemnica ducha  

i talentu” (Makiel-Hędrzak 2016: 73). 

Prawda, przenikając tylko to, co autentyczne w sztuce, jest drogowskazem między 

tym, co chwilowe, nietrwałe, powierzchowne: 
„Więc mówiąc: „wewnętrzny porządek” mam tu na myśli bardziej wewnętrzną 

prawdę, swoistą aksjologię, która transcenduje każdy autentyczny przejaw  

i wymiar sztuki. Chroni też w jakiś sposób przed tak wszechobecnym dziś 

relatywizmem postaw, przekonań i tak zwanych prawd, które są prawdami 

zależnymi od okoliczności, czasu, ekonomii, czyli sensu stricte oderwanymi od 

swego źródła (Makiel-Hędrzak 2016: 75). 

Analizując stosunek badanych do prawdy, zauważyć można, że wielokrotnie ma tu 

miejsce sytuacja opisana przez S. Ossowskiego (2000: 76), gdy dana wartość nie jest 

atrakcyjna dla jednostki sama w sobie, ale zachowując się wobec niej tak, jakby była 

atrakcyjna, jednostka awansuje we własnych oczach. W tym przypadku, poszukiwanie 

prawdy i skupienie na niej własnych działań twórczych sprawia, że twórczość taka 

awansuje w oczach artystek i artystów, a przez to oni sami również. Ich codzienna 

praktyka, nie jest już zwykłym odtwarzaniem rzeczywistości, czy też tworzeniem wizji  

o walorach estetycznych, ale rozstrzyganiem za pomocą środków plastycznych  

o wartościach najwyższych.   
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Szczerość 

W wypowiedziach artystek i artystów równie często co prawda, jako jedna  

z najwyżej uznawanych wartości, pojawia się szczerość: 
 To, co dla mnie jest najważniejsze, to szczerość. Szczerość wobec obrazu, 

wobec siebie (21K50); 
 W twórczości najważniejsza jest szczerość. Nie chodzi o to, aby innych 

zaskakiwać, żeby robić coś nowego, żeby ktoś mówił: „ O! Pani [imię] robi tu 

nowe rzeczy”. Chodzi o to, żeby to było zgodne ze mną. Jeśli to będzie zgodne, to 

będzie szczere, to będzie twórcze, to będzie moje. Niczego nie planuję, planuję 

malować, nic na siłę (Audycja nr 7 tom 3).  
 Wielokrotnie bywa ona opisywana w bardzo podobny sposób, co prawda, co może 

sugerować nie tyle jej odrębność, co traktowanie jej jako synonimu, z tą jednak różnicą, 

że szczerość, wydaje się mieć dla badanych bardziej aktywny charakter; prawdy się 

szuka, prawdę się osiąga, natomiast szczerość to cecha działania.  

Szczerość oznacza unikanie tego, co nowe i modne, ale przede wszystkim 

„zgodność z własną osobowością”: 
Ja sobie bardzo cenię nie tylko artystów ekspresjonistów, ale ludzi, których 

sztuka jest, nazwijmy to w cudzysłowie „szczera” i wydaje mi się związana z ich 

temperamentem, ich życiem, z ich filozofią, bo to jest też chyba ważne... z ich 

światopoglądem (Audycja nr 30 tom 2); 

 Bywa też definiowana jako przeciwieństwo tego, co wykalkulowane, w celu 

wywierania szybkiego wrażenia na widzu: 
Ważna jest szczerość wypowiedzi i to, żeby nie chcieć odbiorcy kokietować 

(Audycja nr 23 tom 1); 

Dzisiaj artystą jest każdy. Każdy człowiek jest artystą i to pojęcie trochę się 

zdewaluowało i myślę, że dzisiaj jest za dużo artystów. Niekoniecznie ma się 

poczucie, że jest to szczere. W pewnym momencie jest to bardziej kalkulowanie 

niż potrzeba własnego przekazania tego, co jest wewnątrz nas. Bardziej bazujemy 

na tym, żeby się podobać, żeby to, co robimy wywoływało wrażenie. Jednak 

niekoniecznie to wrażenie świadczy o tym, że ktoś jest artystą (14M62).   

 Szczerość też jest łączona z aspektem formalnym pracy, wówczas „czysta forma”, 

prostota, zostają przeciwstawione sztuce tworzonej w ramach jakiegoś dyskursu, w której 

istotna jest głęboko przemyślana warstwa teoretyczna: 
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Nie zastanawiałam się, co jest dla mnie ważne. Myślę, że szczerość i takie 

wartości czysto estetyczne. Nie chciałabym dorabiać do tego żadnego przekazu  

i filozofii, zależy mi tylko na wizualnej stronie obrazu (28K40); 

Moja sztuka jest taka dziwna, jest może w pewien sposób bardzo prymitywna, 

ale myślę, że jest przez to szczera (14M62). 

Wasily Kandinsky (1969: 469) uważał, że „dla artysty istnieje tylko jedna recepta: 

uczciwość”. W badanej zbiorowości, dla opisania postawy będącej przeciwieństwem 

udawania i powierzchownego naśladowania cudzego stylu, obok „szczerości”, używane 

jest też pojęcie „uczciwości” i podobnie, odnosi się zarówno do kwestii formalnych, 

przekazu, jak i postawy artystycznej:  
Przede wszystkim uczciwość. Uczciwość w sensie warsztatu i w sensie tego, co 

się chce pokazać, czy przekazać. Po prostu nie lubię udawania, jeżeli ktoś coś tam 

chce udawać. Szukać inspiracji u innych tak, ale nie na zasadzie, że się naśladuje 

(32M56). 

Wiarygodność 

Z szerszego kontekstu wypowiedzi badanych można wywnioskować, że 

wiarygodność, do której dążą w swoich działaniach, jest przez nich rozumiana jako 

wartość, zawierająca w sobie takie relacje między postawą artystyczną i dziełem, jak: 

konsekwencja, spójność i szczerość. 

Wiarygodność jako wartość, pojawiła się tylko w wypowiedziach artystów-

pedagogów, pracujących w szkołach artystycznych. Mówiąc o niej, akcentowali jej dwa 

aspekty: swoją wiarygodność jako artystów oraz jako nauczycieli-artystów.  

W pierwszym przypadku kategoria wiarygodności służyła podkreśleniu szczerości 

działań oraz ich zgodności z osobowością artysty; to, co wiarygodne, spotyka się  

z uznaniem i przekonuje odbiorców do czyjejś twórczości: 
Zajmuję się nią [sztuką], bo mam taką potrzebę. Dla mnie jest sztuką to, że 

chcąc się w jakiś sposób realizować, chciałbym, żeby to było i wiarygodne,  

i wypływało ze mnie. Żeby było szczere... Trudno mi powiedzieć, jakie wartości 

cenię. Dla mnie, tak jak już kilka razy mówiłem, ważne jest to, żeby to, co 

wypływa, było przekonywujące (14M62); 

Dlatego myślenie kategoriami wiarygodności pojawia się już na etapie tworzenia 

dzieła sztuki w pracowni: 
Bardziej myślę o całości, czy ten obrazek wkomponuje się w jakiś zestaw prac, 

który mógłbym gdzieś pokazać, który uwiarygodni moją postawę (14M62); 
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 [...] Próbowałam i nawet raz namalowałam dwa takie obrazki, ale jak 

usłyszałam porównanie, to myślę nie, to po prostu nie licuje (śmiech), nie mogę. 

Źle się czułam z tym, że ktoś ewidentnie rozpoznał taką inspirację, ale taką 

bardzo namacalną, bezpośrednią. Może chciałam się poczuć przypisana do 

jakiegoś trendu. Chyba to było główną motywacją, żeby coś zmienić w tę stronę. 

Ale samo malowanie sprawiało mi duży kłopot. I po tym doświadczeniu 

stwierdziłam, że jednak nie. Może nie będę rozpoznawalna, może nie będę  

w trendzie akurat, ale muszę pozostać sobą w tym, co robię i jak to robię 

(06K42); 
by następnie być kontynuowanym podczas aranżacji wystawy oraz oceny osiągniętego 

efektu: 
[Ważne jest] Żeby to, co pokazuję, było spójne, żeby się broniło... Nie wiem, 

czy człowiek powinien być uwiarygodniany przez to, że inni poklepią po plecach 

i powiedzą, że zrobiłeś dobrą wystawę (14M62). 

Szczególne zagrożenie dla wiarygodności artysty badani widzą w sytuacjach, gdy 

ktoś utrzymuje się ze sprzedaży swojej sztuki: 
Tu jest problem z tą wiarygodnością, na ile… bo wszyscy od nas wymagają 

komercyjności w tej chwili. Bo wiadomo, z czegoś trzeba żyć, jeżeli chce się 

jakoś funkcjonować, żeby się wyposażyć w te podstawowe rzeczy (58M56). 

W drugim przypadku, spójność i uczciwość postawy są konieczne, by stać się 

wzorem i inspiracją dla młodych, a przez to właściwie ukierunkować ich kariery: 
„Chcąc pozostać wiarygodni, powinniśmy uczyć tego, co dla nas samych jest 

istotne, tego, co rozumiemy, i tego, co kształtuje nas i naszą twórczość. 

Jednocześnie powinniśmy unikać doktrynerstwa, które nie tylko w dydaktyce, ale 

także we własnej twórczości jest szkodliwe” (Boruta 2011: 45); 

Trzeba się chwalić [mowa o sukcesach instytucjonalnych i karierach uczniów], 

bo to potwierdza twoją wiarygodność jako belfra (60M56). 

Artystki i artyści niezwiązani ze szkołami artystycznymi, zamiast wiarygodności, 

by podkreślić szczerość działań oraz ich zgodność ze swoją osobowością, używali 

sformułowań takich, jak: „bycie sobą” czy „bycie sobie wiernym”. Podobnie jak  

w przypadku dążeń do wiarygodności, uważali taką postawę za moralnie słuszną, a przez 

to procentującą społecznym uznaniem: 
Stwarzanie emocji, bycie sobą, chociaż to jest głupie powiedzenie, nie lubię 

tego. Bycie wiernym swoim skłonnościom. Emocje, bycie sobie wiernym, nastrój 

w sztuce -są dla mnie ważne (12M43); 
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Co jest dla mnie ważne? To takie podstawowe pytanie. Myślę, że po prostu 

wierność sobie, bo to w każdej dziedzinie jest ważne (śmiech), ale niczym się 

człowiek o tym dowie, że to jest ważne, że trzeba być wiernym sobie, ufać sobie, 

to trzeba pożyć co najmniej pięćdziesiąt lat albo trochę więcej (śmiech). Takie 

olśnienia nie przychodzą łatwo, najprostsze rzeczy są najtrudniejsze (34K56). 

Obok pojęcia wiarygodności, badani używają również pojęcia „autentyczności”, by 

w wypowiedziach kontrastować działania właściwe (spójne z obraną drogą, zgodne  

z własną osobowością) i te niepożądane (wykalkulowane „pod odbiorcę”): 
W sztuce najbardziej cenię autentyczność. Jest wiele rzeczy, które są 

wykalkulowane, mocno reżyserowane, kierunkowane, które pobrzmiewają 

fałszem. Jeżeli artysta wyraża sztuką coś, co czuje, coś z czym się nie zgadza, 

jeżeli jest to uczciwy rodzaj manifestu, a nie tylko pod konkretnego odbiorcę, 

tylko po to, żeby coś zafunkcjonowało (04M44). 

 Autentyczność jest tu postrzegana tak, jak opisuje jej rozumienie na poziomie 

życia codziennego J. Alexander (2010: 395), czyli w postaci takich pytań, jak to, czy dana 

osoba jest „prawdziwa” – prostolinijna, szczera. Autentyczna osoba „zdaje się działać bez 

sztuczności, bez samoświadomości, bez odniesienia do pewnego pieczołowicie 

przemyślanego planu czy tekstu, bez zainteresowania manipulowaniem kontekstem 

swoich działań oraz bez obaw przed widownią działań czy ich rezultatami” (tamże). 

Wiarygodność (autentyczność) to nieodzowny element skutecznego performansu 

kulturowego, w którym elementy znaczące stają się faktycznie tym, co znaczą. 

Prawomocność nadania własnym działaniom znaczenia sztuki i nazywania siebie artystą 

jest obiektem nieustannego sprawdzania; „scenariusze zarówno napisane, jak  

i przypisane, porównuje się z wielkimi i przekonującymi fabułami z okresów 

wcześniejszych” (Alexander 2010: 418). 

Wiarygodność aktora ‒ brak „rys i pęknięć” w tym co prywatne i co „na scenie”, 

między działaniem i dziełem, tym, co osobiście praktykowane i przekazywane uczniom,  

a przez to też skala i totalność odgrywanego performansu, gwarantują jego skuteczność, 

czyli odczytanie komunikowanych znaczeń według intencji autora.  

Pasja 

Pasja tworzenia, jako jedynie słuszna postawa artystyczna, pojawia się zarówno  

w tekstach teoretycznych, jak i w wypowiedziach artystek i artystów: 
„Istotna jest ta szczególna więź, którą można określić miłością, łączącą twórcę  

i dzieło, czy niekiedy już samą pracę nad nim. Inaczej ową miłość nazwać 

możemy pasją. Ta pasja stanowi siłę sztuki, to ona przesuwa nieustannie jej 
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horyzont i skłania do eksploracji coraz to nowych obszarów. Pedagog, profesor, 

czy mistrz - ma być przewodnikiem w jej znajdowaniu i pielęgnowaniu” (Makiel-

Hędrzak 2016: 73). 
Posiadanie jej i kierowanie się nią, młodym adeptom i adeptkom sztuki zapewnia 

szybki rozwój talentu: 
„Pasja, niezwykła pracowitość, głębokie przeżywanie i analizowanie 

wszystkiego, co z ową dziedziną twórczości jest związane, dało jej szansę na 

szybki rozwój talentu” (Olszyński 2017: 9); 

Można im radzić, na pewno, jeżeli ktoś chciałby się związać ze sztuką… żeby 

nieustannie tworzyć, nieustannie starać się tą sztuką żyć. Po prostu… Także 

radzić można, żeby być aktywnym, żeby tworzyć, żeby nie przerywać. Nie 

przestawać tworzyć. Zawsze się radzi, żeby jednak po studiach mimo tego, że 

brakuje korekty, brakuje tej pracowni, to jednak, żeby cały czas budować to 

wszystko, co się zaczęło, czyli jakby rozwijać (18K50). 
Pasja jest jednym z kryteriów oceny postawy artystycznej; nadania komuś tytułu 

„prawdziwego artysty” (czyli „dobrego”) lub na skutek stwierdzenia jej braku wyłączenia 

kogoś z tego elitarnego grona: 
Natomiast dla mnie prawdziwymi artystami są ludzie, którzy po prostu żyją, 

traktują to jako pasję, pracują, podejmują ryzyko, że są w stanie sobie poradzić ze 

stanem bez obrazu. Ale zawsze żyją tym, jest to dla nich ważne, czego potem 

dowodem są obrazy czy rozwiązania, które - po jakimś czasie - się pojawiają 

(21K50); 

Człowiek staje się artystą, wydaje mi się, że jak to, co robi,  jest jego, 

powiedzmy, całym życiem. Jest strasznie zaangażowany i to, co tworzy ma spore 

walory estetyczne; widać warsztat, widać jakiś talent, wtedy, jeśli ktoś robi to 

całym sercem, kiedy ma to walory estetyczne, wtedy może powiedzieć o sobie, że 

jest artystą (09M33);  

Oczywiście są też artyści, którzy zasługują na to miano, bo wiem, że dla nich ta 

sztuka to jest być albo nie być. Oni po prostu tym żyją i tacy ludzie zasługują na 

to miano (11M60).  

Pasję trudno oszacować, dlatego bywa, chociaż nie do końca trafnie i precyzyjnie, 

szacowana za pomocą relacji liczbowych: ilości wystaw, lat aktywności artystycznej itp.: 
„Obrazy, które znajdują się w tym katalogu, stanowią najświeższy dorobek 

twórczy artystki, która prawie od czterdziestu lat nieustannie maluje, która ma  

w swoim dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, ale 

żadne tu liczby nie oddadzą wrażenia, jakie robi możliwość zobaczenia jej przy 
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pracy, kiedy z wielkim zaangażowaniem i pasją podejmuje kolejny temat 

malarski” (Rostkowska 2013: 30).  

Z pasją powiązana jest intuicyjność działań, preferowana przez badanych zamiast 

chłodnego, intelektualnego podejścia.  Intensywność wewnętrznej potrzeby tworzenia 

sprawia, że działania są spontaniczne, intuicyjne. Spontaniczność i intuicyjność są 

odczytywane jako wskaźniki pasji:   
Myślę też, że właśnie dużą rolę gra intuicja u artysty, że to właśnie, żeby 

tworzyć, trzeba być intuicyjnym bardzo. Sztuki nie da się rozrysować, owszem, 

są szkice do obrazu, ale nie da się tego wyliczyć matematycznie, rozrysować 

każdego obrazu, bo nie ma się na to czasu, jak ma się tą potrzebę tworzenia, no to 

się tworzy, a nie zajmuje się tym, żeby coś wyliczyć. Spontaniczność na pewno, 

myślę że jest ważna (20K24).  
Większość badanych o sztuce i jej roli w swoim życiu mówi w kategoriach pasji,  

a nie zawodu, czy też źródła utrzymania. Tworzenie sztuki jest dla nich zatem czymś, co 

wypełnia ich codzienność, bez czego nie potrafią żyć, czymś, co wyraźnie oddzielają od 

działań mających charakter zarobkowy: 
Ja sobie nie wyobrażam życia bez malowania. Ostatnio również wyszywam 

różne rzeczy techniką sashiko i to jest po prostu pasjonujące. Jaki jest mój 

zawód? Uczę dzieci i dorosłych malować, z wykształcenia jestem plastykiem,  

a malowanie to jest wszystko. To moje życie, moja pasja (34K56);  

Myślę, że sztuka jest dla mnie powołaniem, pasją. Jest to wpisane w moje życie, 

na równi z jedzeniem i spaniem (19K31); 

Po prostu trzeba iść swoją drogą, którą się człowiek inspiruje. Musi być jakaś 

pasja i coś z tego się urodzi. Z reguły o tym, czy ktoś jest artystą czy nie, mówią 

krytycy… To jest pasja, przynajmniej w moim przypadku. Zawodem może być 

plastyk, kiedy ktoś wykonuje zawód plastyka np. ucząc w szkole lub robiąc 

foldery i projekty w galerii. Bycie artystą też można podciągnąć pod zawód, 

płacić składki i żyć tylko z tego. Ale moim zdaniem słowo artysta jest za mało 

określające, biorąc pod uwagę, czy to jest konkretny zawód, czy nie (07M40). 

Obok pasji, z jaką jest wykonywany zawód artysty, w wypowiedziach pojawia się 

też aspekt powołania, który uzasadnia odwołanie się do Maxa Webera (2010) i jego 

analizy zawodu (pracy) w kategoriach powołania. Artystki i artyści w badanej 

zbiorowości deklarują, że ich działania definiuje bardziej pasja, wynikająca z przekonania 

o powołaniu, niż chęć zarabiania pieniędzy. Praca jest celem samym w sobie, nadaje sens 

życiu, jest radością i przyjemnością. Akt twórczy dla wielu ma charakter medytacji czy 
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modlitwy, a przez to wartość transcendentną. Co więcej uważają oni, że bycie artystą jest 

czymś wrodzonym, a nie wyuczonym, a to nasuwa skojarzenie z biblijną historią  

o talentach, które jako dary należy pielęgnować i pomnażać. Wśród badanych 

bezczynność, brak rozwoju, nie są akceptowane, ceniona jest natomiast umiejętność 

narzucenia sobie dyscypliny. 

Według M. Webera (2010: 42-43), myślenie o pracy w kategoriach powołania, nie 

jest czymś wrodzonym, ale wynika z długotrwałego procesu wychowawczego. Podobnie, 

do interpretowania pracy w kategoriach pasji czy sensu życia, są na różne sposoby 

socjalizowani badani artyści i artystki.     

Kanon wielkich twórców, cenionych w badanej zbiorowości, zawiera przede 

wszystkim romantyczne biografie osób, które poświęciły swoje życie pasji tworzenia 

(Vincent van Gogh, Michał Anioł, Rembrandt, Paul Gaugin, Pablo Picasso, Mark Rhotko,  

Jackson Pollock, Basquiat, Francis Bacon i in.). Przez historię doceniony został nie tylko 

ich dorobek, ale również postawa artystyczna: 
Bo to jest właśnie to, że trzeba się poświęcić, bo ci wielcy artyści, dobrzy 

artyści, trzeba powiedzieć, bo są wielcy z nazwiska, ale nic nie prezentują sobą, 

ale ci dobrzy, to niestety, niech pani popatrzy na ich biografie. Oni są samotnicy, 

egoiści, bardzo często skurwysyni, czyli mają pewne cechy charakteru, żeby być 

pewnym, niszczący wszystkich, ale nie dlatego, że on chce niszczyć wszystkich, 

ale ma taki charakter człowiek. A przez to jeszcze pracowity… a kobiet mało jest, 

chociaż coraz więcej, że potrafią się jednemu tematowi poświęcić (39M60).  
Pasja dotyczy samego procesu tworzenia, czasu spędzonego w pracowni  

i intensywności działań, natomiast rzadko zdarza się, by artystki i artyści rozmawiali  

o sztuce z pasją. Mówią o niej w taki sposób na wernisażach, podczas wywiadów, ale nie, 

gdy spotykają się we własnym gronie: 
Jak się artyści spotykają, to chyba unikają tematów właśnie takich wprost. 

Znaczy, bazuję na tych spotkaniach raczej chyba poza wernisażowych. Bo tu się  

o sztuce mówi. Ale w momencie, kiedy spotykamy się tak na co dzień. O i tutaj 

też są różnice, bo na przykład zależy z jakim pokoleniem. To jest ciekawe, że  

w momencie, kiedy siedziałam z profesorem [nazwisko], to zawsze z nim się 

rozmawia tylko o rzeczach właśnie związanych ze sztuką, z twórczością […] Ale 

pokolenie ludzi moje, w momencie, kiedy się spotykamy, no to raczej nie 

rozmawiamy o sztuce. Raczej, jeżeli rozmawiamy to może, że mamy coś 

narysować, mamy coś przygotować, mamy jakąś wystawę, czyli o tym już 

późniejszym etapie (18K50); 



243 
 

To jest dziwne, bo nie rozmawiają o sztuce (śmiech). Przynajmniej mi się tak 

nie zdarzyło. Jak już rozmawiać o sztuce, to z takim podejściem niepoważnym, 

tylko na luzie sobie porozmawiać o tych dziełach. Nie jest to na zasadzie, jak  

w galerii. Jak rozmawiam z drugim artystą, to rozmawiamy sobie o tej sztuce  

w humorystyczny sposób. Możemy sobie coś wyłapać. Żeby tak na poważnie, to 

jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym z drugim artystą. Chyba, że to jest jakiś 

poważny profesor, artysta pyta mnie poważnie, to dostosowuję się (05M25). 

Osoby z młodego i średniego pokolenia wiążą tego rodzaju rozmowy z najstarszym 

pokoleniem, starsi natomiast przyznają się do braku pełnych pasji sporów o sztukę, 

uzasadniając to wiekiem, gdyż ich zdaniem dyskusje takie typowe są dla okresu 

młodości: 
Na pewno się toczą, wśród tych, którzy jeszcze są w takim wieku. Musiałabym 

mieć z kim rozmawiać, tak specjalnie to nie mam (śmiech). Oczywiście, mam 

parę osób, z którymi się przyjaźnię i którzy są artystami, to z nimi rozmawiam, 

ale najczęściej o filmach, jakie obejrzę, czy o czymś takim. Natomiast o sztuce to 

wiadomo, że jak się jest młodym, to wtedy nie ma się jeszcze takich ustalonych 

priorytetów i wtedy się rozmawia, a teraz to nie ma już specjalnie o czym mówić 

(śmiech) (24K61). 
Młodsi natomiast, uważają, że przyczyną takiej sytuacji jest ich zbyt młody wiek  

i dostępność informacji w mediach społecznościowych:  
(śmiech) Artyści rozmawiają o strasznych głupotach (śmiech). Teraz się między 

artystami rzadko rozmawia o sztuce. Myślę, że to nie dlatego, że sztuka przestała 

nas interesować, tylko dlatego, że ciągle trwa wymiana myśli i zdjęć poprzez 

media społecznościowe. Wszyscy o wszystkim wiedzą, wszyscy już słyszeli  

o nowej wystawie, wiedzieli, co zrobił ten, czy tamten artysta itd. Poza tym nie 

ma już czegoś takiego, co charakteryzowało być może pokolenie naszych 

rodziców. Takie konflikty na polu sztuki, jakieś ścierające się trendy, jakieś 

postawy artystyczne, które się nie znosiły nawzajem (12M43). 

Emocje: 

Emocje, w badanej zbiorowości, utożsamiane są ze spontanicznością, działaniem 

instynktownym i intuicyjnym, z ekspresją własnego życia wewnętrznego, są wyżej 

cenione niż wartości intelektualne, których kalkulacyjny charakter, według badanych, 

wprowadza „fałszywe tony” i nieszczerość do wypowiedzi artystycznej: 
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Najlepiej mi się maluje, gdy myślę o czymś zupełnie innym, nie potrafiłbym 

namalować obrazu od A do Z, że wiem jak się zacznie, jak się skończy i wtedy 

wydaje mi się, że byłoby to sztuczne, zagniecione, surowe, może nawet 

kiczowate. Także jest tu spontaniczność, jest to malarstwo ekspresyjne. Wolę 

wyszaleć się na płótnie niż dłubać jakieś takie historie (Audycja nr 42 tom 3); 

Tak naprawdę nie do końca jestem z pracą rozumem, ale intuicją tak. To czasem 

pomaga, bo ten kalkulacyjny rozum przeszkadza w malowaniu. Tu człowiek musi 

być odprężony i na tym polu serca i intuicji. Wtedy jest dla mnie najfajniej  

i najprawdziwiej (34K56). 
Dla wielu głównym celem sztuki jest ekspresja siebie, poprzez przekazanie 

środkami formalnymi własnych emocji oraz wywołanie podobnie silnych emocji  

u odbiorców: 
 Artysta tworząc, powinien dążyć do wyrażania samego siebie. Jeżeli to niesie 

przy okazji jakieś wartości, to fajnie. Ja bardzo sobie cenię, kiedy przy 

doświadczaniu jakiegoś obrazu poczuję ciekawe emocje w sobie. Jakiś klimat, 

coś mnie w nim urzeknie (07M40). 

Umiejętność wywoływania emocji w widzach jest uznawana za jedno z kryteriów 

osiąganego sukcesu artystycznego: 
[Sukcesem jest] to, że budzi się emocje, że odbiór tego, co się robi, przynosi 

efekt oraz jaki jest tego odzew. Najważniejsza jest reakcja widzów, to jest dla 

mnie najistotniejsze. Ważne jest to, o czym rozmawiamy, jakie są ich wrażenia  

i jak to na nich podziałało. Kiedy sporo ludzi rozmawiało ze mną na istotne 

tematy. To znaczy nie sporo, znaczenie ma po prostu jakość tych rozmów. Kiedy 

znaleźli się na tym wernisażu ludzie, którzy chcieli autentycznie ze mną 

porozmawiać, dowiedzieć się czegoś i podzielić się tym, co sami odczuli. To jest 

ta energia, która wtedy wraca, bo rzeczywiście człowiek ma wtedy poczucie, że 

zrobił coś istotnego (12M43). 

Z kolei brak odczuwania owych emocji u artystek i artystów, którzy przyjmują 

postawę widza wobec dzieł sztuki współczesnej, determinuje ich negatywną ocenę i brak 

uznania czegoś za „dobrą” sztukę: 
Dla mnie jedynym kryterium to, czy ja po obejrzeniu, coś się we mnie zadzieje. 

Bo jeśli wzbudzi to we mnie jakieś emocje, no to stwierdzam, że to jest jednak 

dobry obraz. Nieważne, czy to jest właśnie przedstawienie jakiejś bitwy, czy  

z renesansu, czy po prostu obraz współczesny (20K24). 
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Forma 

Forma artystyczna, czyli materialny kształt dzieła sztuki, ma o tyle kluczowe 

znaczenie dla badanej zbiorowości, że jej zaistnienie, jest podstawą do określenia obiektu 

mianem dzieła sztuki: 
Bez tego zetknięcia się z materią nie można zaistnieć ta forma, która decyduje o 

tym, czy to, co powstanie, będzie sztuką lub nie (13K59). 

Podobnie wrodzona umiejętność opanowania zasad i kreatywnego operowania 

formą, składa się na definicję talentu, który musi posiadać artysta:   
Talent jest umiejętnością nadania formy. To, że mam potrzebę powiedzenia, 

zrobienia czegoś, to nie gwarantuje, że będziemy umieli, lub czy znajdziemy 

sposób, żeby to wyrazić. Brak tego może być źródłem frustracji. Chce się coś 

powiedzieć, ale widzi się, że to nie jest własne, jest podobne do czegoś innego 

(śmiech) (13K59).  

Forma prac jest dla większości badanych ważniejsza od ich treści, a przez to wyżej 

ceniona: 
W tej chwili ważna jest dla mnie forma, rozumiana w pojęciu szerszym. Forma 

zawiera w sobie temat (19K31);  

Natomiast ja od zawsze byłam bardziej za ideą formy. Ta treść, która się tam 

pojawia, no to ona w obrazach jest najczęściej dosyć ogólna, bo mówi  

o odwiecznym podziwie dla natury, mówi o pewnych sytuacjach wynikających ze 

świata widzialnego, ze zdarzeń, z przestrzeni, w której coś zobaczyła… (śmiech). 

Forma jest nośnikiem treści (śmiech) (21K50);  

Forma jest dla mnie ważniejsza niż temat (16M63). 

Poziom formalny pracy jest wymieniany (zaraz obok szczerości) jako jeden  

z podstawowych kryteriów oceny: 
Po pierwsze, czy to jest szczere. Po drugie: jaka jest tego forma, bo może być  

w tym względzie różnie. Czy to jest kalkulacja, czy to jest wypowiedź szczera 

wobec siebie i wobec innych (14M62);  

Forma zawsze musi być ujęta poprawnie (03K44). 

W badanej zbiorowości, gdy oceniany jest czyjś dotychczasowy dorobek 

artystyczny, dokonuje się to poprzez ocenę procesu dochodzenia do danego języka form, 

oceniana jest nie tylko jego poprawność, ale też intensywność oddziaływania na odbiorcę 

oraz pasja w operowaniu nim: 
Ja myślę, że to chodzi o ten język plastyczny, którym się posługuje artysta, 

którym się powinien posługiwać artysta. Czyli ta znajomość tego języka 
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plastycznego. I do oceny, czy to jest dobry artysta, czy słaby artysta, to powinien 

to być drugi artysta, który zna tę drogę, zna ten język plastyczny (31M59); 

„Mam nieodparte wrażenie, ze w najlepszych swoich pracach Olszyński 

„pozornie” opowiada, porzucając resztki związków ze światem widzialnym. Daje 

się nieść ciśnieniu formy, która zmaterializowana w obrazie staje się 

nieoczekiwanie pełna treści, ubiera się w temat, choć jest on tu trochę 

nieproszony, zaskoczony swym własnym istnieniem” (Wójtowicz 2018: 8). 

Konsekwencja w zakresie stosowanych rozwiązań formalnych, szczerość podczas 

ich poszukiwania i wypracowywania, prowadzi do osiągnięcia „prawdy formalnej”, która 

jest przeciwieństwem efektownie łatwych rozwiązań. 

Forma dzieła jest odzwierciedleniem poziomu pasji, jakim kieruje się jego autorka 

czy autor, ale między formą i pasją musi zachodzić zgodność: 
„Najwyższe zaangażowanie w sztuce wyrażać może tylko forma – powiedzmy 

za Przybosiem” (Wójtowicz 2018: 8); 

Determinacja, zaangażowanie. Równowaga między zaangażowaniem, 

determinacją, ale także umiejętność nadania formy. Jest to ważne. Sama 

determinacja i zaangażowanie nie wystarczy. Uważam, że trzeba temu nadać 

formę (13K59). 

Niektórzy, odpowiadając na pytanie o cenione w sztuce wartości, skupiali się 

wyłącznie na walorach formalnych, wymieniając pojedyncze, osobiście  preferowane 

elementy „języka sztuki”. Podczas tworzenia, nie osiągnięcie, czy też poszukiwanie 

wartości wyższych, „duchowych” było ich celem, ale skupienie się jednym aspekcie, 

uznanym przez nich za najistotniejszy i udoskonalanie go:    
Dla mnie najważniejszy jest kolor (01K35); 

Światło odgrywa główną rolę w mojej twórczości. Co do technik, to płótno 

traktuję w różny sposób, czasem pojawia się faktura, czasem są to gładkie, czyste 

przestrzenie z dominantą światła w kompozycji centralnej (15M35); 

Punkt, linia, od wielu lat już jest moim takim, obsesją taką chyba (18K50). 

Warsztat 

Z wysoko cenioną w badanej zbiorowości formą, powiązany jest „warsztat”, czyli 

umiejętność operowania środkami formalnymi dla osiągnięcia pożądanego efektu, 

połączona z  umiejętnością stosowania poszczególnych technik plastycznych: 
Chodzi o to, że w naszym zawodowym slangu, dobry artysta to jest ktoś, kto zna 

swoje rzemiosło, dobrze porusza się w tym języku sztuki, który potrafi stworzyć 
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dzieło odpowiednie dla niego, dla czasów i dla odbiorców, dla których je tworzy. 

Szalenie trudno spełnić te wszystkie wymagania, dlatego jest niewielu dobrych 

artystów (śmiech) (11M60). 

 W praktyce, operowanie danym warsztatem oceniane jest na skali od poprawności, 

przez solidność do wirtuozerii: 
Myślę, że najbardziej cenię sobie warsztat. Lubię i w swojej twórczości,  

i w innych działaniach artystów, żeby jednak ten warsztat był  solidny, i nie lubię 

tak zwanego oszukiwania widza. Także ja chcę, żeby to, co robię, było szczere  

i rzetelne (51M51); 

Ja widzę Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, którzy są świetni warsztatowo.  

U nas uczelnie kształcą już różnie, ale ten warsztat jest fantastyczną rzeczą 

(58M56); 

Są kryteria [oceny dorobku]. Myślę, że właśnie to rzemiosło, które wykonuje 

artysta, tą pracę, bo to jest praca. Komuś się wydaje: o jak namalował, tak lekko, 

no ale żeby tak malować, tak tworzyć, czy projektować, to trzeba troszeczkę tej 

pracy w to włożyć. I ta lekkość nie przychodzi łatwo. Także z tytułu może być 

artystą, to tak jak w muzyce, na tysiąc muzyków jest jeden wirtuoz (31M59). 

Warsztat można rozwijać jedynie dzięki ciężkiej pracy, zatem stopień jego 

opanowania pokazuje, jak dużo czasu dana osoba poświęca sztuce:   
Czas mamy jeden, natomiast aby dobrze się poczuć, dobrze się zrealizować  

w jakiejś technice, w jakimś medium, w jakimś obszarze twórczym, no trzeba 

temu poświęcić trochę czasu. Nie można skakać z kwiatka na kwiatek, dzisiaj się 

zajmuję ceramiką, jutro się zajmuję przez pół godziny rzeźbą, pojutrze sobie 

troszkę powyszywam (Audycja nr 12 tom 2); 

Ja bardziej myślę, że to jest bardziej rzemiosłem, bo tego się trzeba najpierw 

nauczyć i to wyćwiczyć. Jeśli się temu dużo czasu poświęci i trenuje codziennie, 

to tak jak sportowcy, i wtedy jest się artystą (31M59). 

Grupą, szczególnie skupioną na wirtuozerii warsztatowej i dążącą do niej, są 

graficy:  
My graficy mamy pewne takie zboczenie warsztatowe. W jakimś sensie 

doskonałość warsztatowa jest dla nas czymś najistotniejszym… Doceniamy 

warsztat i kultywujemy go, natomiast nie jesteśmy krótkowzroczni i nie patrzymy 

(śmiech) wyłącznie przez pryzmat czegoś takiego. Otwieramy studentów na 

eksperymenty, szukanie tej granicy, gdzie grafika już się załamuje, czy to jeszcze 

mieści się w definicji grafiki (04M44); 
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 „Została, co zawsze podkreśla, ukształtowana artystycznie przez mistrzów, 

których spotkała na swojej edukacyjnej ścieżce. To profesorowie Tadeusz Gustaw 

Wiktor i Tadeusz Nuckowski w dużej mierze wpoili jej zamiłowanie do precyzji, 

warsztatową kulturę, szacunek do odbiorcy, widoczny w dbałości o formalny 

kształt dzieł” (Rędziniak 2013: 138). 

Postawa szacunku do warsztatu, poprzez naśladowanie technik dawnych mistrzów, 

jest częsta wśród malarzy starszego pokolenia: 
Nad obrazem dużo myślę. Maluję go w sposób tradycyjny; mianowicie 

warstwami. Pierwsza malatura, druga, trzecia, laserunkowo, tak jak dawni 

mistrzowie: pierwsze założenie, szkic, następnie laserunkowo, nie maluję tak alla 

prima, od początku do końca od razu (16M63);  

Mnie zadowala, kiedy ja malując, jestem w stanie odtworzyć sposób realizacji 

jakiegoś dzieła. Dajmy na to obrazu. I teraz szukam takich inspiracji w tym 

dziele, że widzę jak musiało powstawać, czyli patrzę jakie są pociągnięcia, jakie 

emocje danym artystą miotały, ale nie jest to kwestia samej emocji, ale jak ktoś 

realizował to zgodnie ze sztuką. Czyli obraz, który realizuje się farbą, musi być 

realizowany w sposób świadomy (25M60). 

Artyści ze starszego pokolenia są też tymi, którzy dostrzegają zmiany, 

jakie zachodzą wśród młodszych pokoleń,  w zakresie szacunku do warsztatu 

artystycznego i zapału do jego zgłębiania:  
  Dawniej nic nie było, musiałem sam farby ucierać... Teraz o nic nie trzeba się 

martwić. Myślałam, że warsztat teraz zakwitnie. Artyści uderzą w taką jakąś 

dziedzinę, że powalą świat warsztatowo. A tu się okazuje nie, prawdy 

warsztatowej nikt nie poszukuje… większość poszła w tandetę, w zdjęciowość 

albo w tandetę (54M60); 

Dzisiaj o tyle jest dobrze, że te materiały są  tak dostępne, że nie trzeba żadnego 

wysiłku wykazywać. Ale z drugiej strony, przez to zatraca się warsztat, bo jest 

dużo rzeczy gotowych i młodzież nie wie… na przykład, zabraknie jakiegoś 

koloru i już jest problem, bo nie ma (32M56).  

Tradycja 

Wśród wartości uznawanych w badanej zbiorowości, ważne miejsce zajmuje 

tradycja. Cenione są jej różne postaci i aspekty, które opisać można obrazowo jako zespół 

naczyń połączonych, w którym poszczególne elementy wzajemnie z siebie wynikają, 

wpływają na siebie i warunkują się.  
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Po pierwsze, ceniona jest pewna linia rozwoju „sztuki czystej”, 

wyselekcjonowana z różnorodności zjawisk w historii sztuki, przebiegające przez 

kolejne, następujące po sobie wieki continuum, budowane z biografii wielkich artystów  

(i w niewielkim stopniu również artystek), arcydzieł, stylów i kierunków artystycznych, 

mające swój początek wśród starożytnych klasyków, zawierające osiągnięcia epoki 

nowożytnej, okres modernizmu i najnowszy rozdział pisany przez współcześnie 

tworzących artystów i artystki: 
Jeżeli widzę malarza, który mnie zafascynował, a uczę się na wielkich artystach, 

nie na chłamie, to wprowadzam elementy ich sztuki w swoje malarstwo, bo  

w sztuce jak już powiedziałem, nie ma nic nowego. Każdy artysta ma swojego 

mistrza (Audycja nr 18 tom1);  

Na pewno, z jednej strony pewien kanon, czy pewien przymus, jest bardzo 

dobry. Czyli tak jak znani artyści z historii nie mogli robić co chcieli, tylko 

musieli w zamkniętym jakimś kanonie zrealizować jakąś opcję. W momencie, 

gdy teraz są takie sytuacje, że wszystko wolno, to właściwie gubią się artyści  

w większości, a nawet gubią się odbiorcy (39M60). 
 Owa linia (poniżej, przez jedną z artystek-pedagożek, nazwana „nicią”), jest dla 

badanej zbiorowości kanonem o uniwersalnej, ponadczasowej wartości, zweryfikowanej 

przez poprzednie pokolenia mistrzów i przekazywanej kształconej młodzieży: 
 „W nauczaniu sztuki i jej pojmowaniu, swoistej do niej miłości, ważna jest 

perspektywa jej postrzegania, perspektywa, która będzie nicią pozwalającą 

poruszać się w labiryncie, chroniącą przed  zagubieniem w wielości struktur i – 

niestety często – mylnych ścieżek. Owa perspektywa, która pozwoli spojrzeć 

ponadczasowymi determinantami, gdyż „zdrowa” refleksyjność sprawi, iż to 

źródło, z którego ma czerpać student, czy następnie artysta, będzie 

niewyczerpane, czyste i świeże” (Makiel-Hędrzak 2016: 75). 

 To właśnie ponadczasowość, nietracącego swej aktualności, uniwersalnego języka 

sztuki, jest szczególnie ceniona i w wypowiedziach kontrastowana ze zmieniającymi się  

i przemijającymi tendencjami lub trendami w najnowszej historii sztuki: 
Ja jestem tradycjonalistką, jeśli chodzi o sztuki wizualne. Niekoniecznie 

przemawiają do mnie te wszystkie akcje plastyczne, aczkolwiek to też ma swoich 

odbiorców i też jest potrzebne. Ja nie jestem odbiorcą takiej sztuki… Ja się raczej 

wzoruję na tradycyjnym postrzeganiu świata i dla mnie sztuka jest formą 

realizacji właśnie w takim zakresie, nie dorabiam do tego jakiejś ideologii, która 
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ma komuś coś udowodnić, nie mieszam się do polityki, do jakichś trendów 

(28K40). 

W badanej zbiorowości dominują tradycyjne gatunki sztuk wizualnych,  

a w ramach ich uprawiania, zamiłowanie do tradycyjnych technik: 
Techniką, którą najbardziej sobie cenię i lubię jest malarstwo olejne. Jestem 

więc jakby osadzona w tradycji malarstwa olejnego i jestem jej dość wierna 

(02K53); 

 Sztuka dawna cały czas jest dla mnie takim obszarem, który zadziwia. Ten 

moment taki, jak można było coś takiego zrobić u artystów dawnych jest dla mnie 

wciąż taką inspiracją i powrotem (18K50); 

[Dobrzy artyści] Nie wstydzą się nazwać rzemieślnikami, jest to bliższe im niż 

artysta, bo odzwierciedla realną wartość bycia spadkobiercą i kontynuatorem 

tradycji (31M59). 
Poczucie bycia dziedzicami i kontynuatorami wielkich mistrzów odzwierciedlają  

biogramy artystek i artystów. Wpisując nazwisko swojego mistrza (w którego pracowni 

przygotowali i obronili pracę dyplomową) wskazują, kto kształtował ich postawę 

artystyczną, a przez to informują jednocześnie, jakiej konkretnie tradycji są dziedzicami. 

Zestawienie biogramów uczniów, mistrzów i ich mistrzów, prowadzi do początków XX 

w. i największych legend polskiej i europejskiej sztuki: 
Ja też zaznaczam w swoim biogramie gdzie, u kogo studiowałam (śmiech). 

Czuję się w jakiś sposób przynależna do tego wszystkiego, do tego całego świata 

sztuki, dlatego wydaje mi się uczciwe napisać, u kogo dyplom broniłam (06K42). 
Co więcej, analiza treści tekstów umieszczanych w katalogach wystaw, 

poświęconych twórczość danej artystki lub artysty, pokazuje, że powszechną praktyką 

jest wpisywanie danej osoby w daną, cenioną  tradycję w historii sztuki polskiej, 

europejskiej, a niekiedy też światowej:  
„W jej obrazach możemy odnaleźć spuściznę wielkich mistrzów koloryzmu jak 

Bonnard czy Potworowski [...]” (Rostkowska 2013: 30); 

„Optyka i wykorzystanie środków technicznych według indywidualnego klucza 

wywołuje niekiedy narratywne skojarzenie z malarstwem Franka Stelli, który 

budował napięcia ciągami geometrii form, natomiast rytm ekspresyjno-graficznej 

energii działa podobnie jak w Wykopalisku Willema de Kooninga, gdzie impuls 

semiotyczny pozostaje w stałym ożywieniu, ruchomy constans” (Makiel-Hędrzak 

2019: 2); 

 „Gdyby szukać jakiś powinowactw estetycznych czy metod działania w tradycji 

sztuki nowoczesnej, dla wpisania twórczości Narcyza Pióreckiego w szersze 
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historycznie pole, ciekawe rezultaty dałoby porównanie z doświadczeniem  

i praktykami malarzy surrealistów nurtu nieprzedstawieniowego” (Wójtowicz 

2013: 146). 
Szacunek do tradycji cenionej w lokalnym polu sztuki jest w postaci habitusu 

reprodukowany na kolejne generacje młodych. Poprzez edukację, obserwację  

i naśladowanie artystów-pedagogów, uczestnictwo w lokalnym życiu artystycznym, 

wśród młodych wykształca się specyficzna dla pola dyspozycja dostrzegania  

i podziwiania artystów oraz kierunków, związanych z cenionymi wartościami: 
Najważniejsza jest prawda, ona wynika z przeżywania tych obiektów, które się 

obserwuje, natury, która nas otacza, ludzi, z którymi mamy do czynienia. To 

wszystko jest przeżyte przez artystę, przetrawione i w postaci dzieła gdzieś tam 

pokazane. I wtedy to przekonuje, bo ile jest takich różnych, dla mnie obrazków 

jakiś tam działań, które nie wnoszą nic. Jeżeli ktoś przeszedł przez historię sztuki, 

widział różne kierunki, widział twórczość różnych artystów na przestrzeni 

wieków, wyrósł, sam dotknął oczami, przeżył w swoim wnętrzu, no to szuka 

potrzebuje tego przeżywania, tego zatrzymania się, nie tego pędu, który obecnie 

jest, żeby szybciej, bo jest jakiś temat i trzeba go wypełnić. Myśmy byli 

przygotowywani, uczeni do tego, wpajani, że prawda jest wartością, która nas 

ustawi (59K66).  

Niektóre wypowiedzi wskazują na długą historię owej reprodukcji. Nauczyciele 

obecnych nauczycieli wydawali się nie odczuwać i nie rozumieć zmian, jakie 

następowały w sztuce współczesnej: 
Ale tutaj jest jeszcze jedna taka sprawa, że w momencie jak jeszcze byłam na 

studiach i mieliśmy wykłady ze sztuki XX wieku, no to sami artyści byli często 

nieprzygotowani do odbioru tych działań. Powiedzmy poprzez wypieranie, 

tłumaczenie jakiekolwiek (22K54). 

Ich uczniowie nie zostali nauczeni rozumienia i odczuwania wartości dzieł 

współczesnych, przez co obecnie, jako pedagodzy, nauczają tego samego kanonu. 

Rekomendują młodym, tak jak kiedyś im rekomendowano, biografie „wielkich” 

mistrzów, rodzące silną, emocjonalną identyfikację z ich wizjami sztuki, a przez to 

internalizację takich wartości jak: ciężka praca, poświęcenie dla sztuki, szczerość, 

poszukiwanie prawdy, dążenie do wirtuozerii warsztatowej, konsekwencja, dyscyplina. 

Celem, jaki zarysowuje się przed młodymi, jest nie tyle komercyjna kariera, co 

bycie docenionym przez potomnych, zapisanie się we współcześnie pisanym rozdziale 

historii sztuki (a przez to dołączenie do panteonu wielkich, cenionych artystów): 
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Nas weryfikuje czas i historia sztuki (Wywiad nr 60M56); 

Wydaje mi się, że gdzieś na pewnym etapie to się weryfikuje, że oczywiście 

artystą, czyli osobą, która tak jest postrzegana w środowisku, można być całe 

życie, ale na przykład gdzieś tworzyć rzeczy rzeczywiście istotne i dodawać do 

tego dziedzictwa całego, które jest ważne, to chyba nie każdy może, bo to się, 

jeżeli mówimy o tych artystach, którzy tworzą, którzy stworzyli tą wielką linię 

sztuki, dziejów sztuki, no to niewielu się tam zalicza, bo to już jest to, co zostanie 

potem. I to już nie każdy może być tym, bo to się sprawdza jednak… (18K50); 

Ta sztuka poszła w zupełnie taką stronę, której nie do końca rozumiem. Już 

mam swoje lata i ten świat, który nadchodzi, nie jest już moim światem. Są na 

pewno zjawiska, które są zachwycające, szczere, autentyczne, ale też dużo w tym 

jest jakiejś dziwnej płycizny, czy też takiego parcia ku karierze za wszelką cenę. 

Dopiero czas przesieje te zjawiska, które się toczą (26M56). 

Sami badani oceniają własne środowisko i to co dzieje się w regionie, jako bardzo 

tradycyjne; 
Mocno tradycyjne. Dominuje zdecydowanie malarstwo, gdzie w większych 

ośrodkach lub innych ośrodkach dominują troszkę inne rzeczy… Chyba wszystko 

jest bardzo podobne jeśli chodzi o województwo, że to, co się dzieje  

w Rzeszowie, czy w tych mniejszych ośrodkach, ograniczone jest do tych takich 

tradycyjnych technik (01K35); 
Wśród młodego pokolenia, (takie powiedzmy 30-40 lat) to ja widzę dwa nurty: 

abstrakcję i fotorealizm. Koloryzm wśród mojego pokolenia, no i uwielbienie 

szarości rzeszowskich, ale to są dobrzy artyści. Większość jednak opiera się na 

tradycji. Na tradycji, jest to takie też dość tradycyjne podejście do malarstwa  

w tym wypadku, aczkolwiek są też takie zjawiska, ale wśród starszych też jest 

ekspresjonizm i abstrakcja, a wśród młodych to właśnie abstrakcja  

i fotorealizm… tych działań takich video, czy innymi mediami jest więcej  

w ośrodkach większych. Natomiast tutaj nie. Nie mają i jakby się nie sprawdzają, 

wiesz, nie mają odbiorcy i także nadawcy (02K53). 
Tradycyjne myślenie o sztuce podtrzymują również przedstawiciele  

i przedstawicielki młodego pokolenia, którzy zamiast buntować się przeciw 

poprzednikom i być awangardą, podzielają i kontynuują podstawy artystyczne swoich 

nauczycieli: 
Także można dzisiaj namalować zdjęcie i technologia tak poszła do przodu, że 

malarze wspierają się rzutnikami, kalkami, i jeden mój znajomy powiedział, że 

my jeszcze malujemy pędzlem, i że to jest niesamowite. Coś w tym jest, że ta 
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sztuka idzie bardziej w stronę intermediów, czy takiej właśnie nowej sztuki, a my 

gdzieś chyba tkwimy w takiej tradycji, troszeczkę połączonej  z nowoczesnością.  

Także chyba tym cechuje się nasze pokolenie (Audycja nr 42 tom 3); 

[…]  bardzo tęsknię za takim akademizmem, żeby ta sztuka jednak ze sobą coś 

niosła, jakąś taką nutkę estetyki, żeby to nie było takie byle co, od byle kogo. Bo 

jednak sztuka od wieków jest taką dziedziną, że to jest coś takiego wybranego, że 

do tego nie trafia wszystko. Od tylu pokoleń, tylu kanonów się tworzy to 

wyczucie estetyki […] (20K24). 

Ciężka praca 

W tradycji ma swoje umocowanie kolejna z wartości uznanych, jaką jest ciężka 

praca. Źródłem inspiracji w tym obszarze są biografie, wielokrotnie już wspominanych, 

dawnych mistrzów oraz uznanych mistrzów współczesnych:  
Michał Anioł powiedział, że to, co powstaje w największym trudzie, w 

mozole, z oporem, w wielkiej pracy nakładzie, koncentracji wymaga, żeby 

wrażenie robiło, a oni tak sobie bez wysiłku (54M60); 

Sztuka jest ogromnie wymagającą dyscypliną. Wymaga ogromnej pracy 

przez całe życie, pracy czysto warsztatowej, uczenia się tych wszystkich 

elementów, scalania tych wszystkich elementów, potem znalezienie własnej 

drogi, własnej świadomości. Jest to ciężka praca. Żeby być dobry artystą, 

trzeba być też świadomym artystą, nawet swojego stanu psychicznego,  

w którym się pracuje. Trzeba do tego dojść przez ciężką pracę. Więc tymi 

dobrymi artystami są Ci, którzy tą ciężką drogę przeszli. Czy jest się na 

początku, na środku tej drogi, czy się gdzieś błądzi - można ocenić, oglądając 

te prace (26M56). 

Ciężka praca jest ceniona, gdy w grę wchodzi rozwój własnego wnętrza  

i posiadanych umiejętności: 
Nie chodzi o to, żeby być powołanym do bycia celebrytą, bo to czasami tak jest 

zrozumiane, że to jest coś bardzo przyjemnego, że cały czas się pije wino i chodzi 

po wernisażach, a to z tym niewiele ma wspólnego. To jest ciężka praca  

i zmaganie się przede wszystkim z samym sobą, pokonywanie siebie. Dzięki 

temu można wzrastać, bo najbardziej interesujące w tym wszystkim jest to 

dojrzewanie człowieka, a takim namacalnym dowodem jest jego praca, u artysty, 

czy u malarza to od razu widać (24K61); 

W tym momencie jest to ciężka praca, żeby tym artystą być, żeby działać i nie 

zaniechać tego różnymi rzeczami (01K35); 
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gdy ktoś poszukuje własnego stylu wypowiedzi artystycznej:  
Udzieliłabym takiej rady, jakiej udzieliłabym sobie kiedyś. By nie odkładać 

myślenia na potem. Wypracowanie własnego języka nie stanie się automatycznie, 

tylko to wymaga zaangażowania całej osoby, wszystkich sfer naszego życia. 

Trzeba się zdecydować na to, żeby ta artystyczna droga była spójna z naszą 

osobowością. Nie narzucać sobie jakichś rozwiązań, które są nam obce (13K59); 

gdy chcemy stworzyć wartościowe dzieło sztuki w pracowni: 
Cenię również sam proces zmagania się z pracą twórczą (21K51); 

Tutaj jest zmaganie się. Zmaganie się z formą, kolorem, tutaj jest parę istotnych 

rzeczy. Zmagam się też ze swoim starczym ciałem (14M62). 

Z ciężką pracą wiąże się też, bardzo cenione w badanym polu sztuki, bycie 

konsekwentnym: 
Przede wszystkim trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi. A jak widzę, 

że ktoś coś robi, maluje przez pięć lat – to… cholera, nie idzie, no to teraz 

próbujemy tak. I tak niektórzy skaczą, kombinują, ale są też tacy, którzy 

konsekwentnie w coś wierzą (17M62). 

Zinternalizowany w młodości etos ciężkiej pracy oddziałuje na działania artystek  

i artystów również w okresie po przejściu na emeryturę. Można przestać być pedagogiem, 

ale nie artystą: 
Ja na przykład jestem w grupie z Panią [imię i nazwisko], dlatego, że 

obydwie jesteśmy emerytkami. Jak przestałyśmy do szkoły chodzić, to nam było 

tak głupio, żeby na co dzień nic nie robić. Jakąś taką aktywność jeszcze człowiek 

ma i jakoś tak się zdarzyło, że miałyśmy wiele wspólnych wystaw. Nawet więcej 

tych wystaw niż kiedykolwiek. Tak było, że ja dopiero pod koniec mojej pracy 

zawodowej, zaczęłam wystawiać czułki gdzieś na zewnątrz. Wcześniej była 

praca, dom i do widzenia (59K66). 

 

Własny styl (rozpoznawalność) 

Umiejętność odróżnienia się od innych, poprzez nadanie pracom 

charakterystycznych dla siebie cech, jest szczególnie ceniona w badanym polu: 
Warsztat jest bardzo ważny i to dyskredytuje, mówię nie o artyście, ale o pracy. 

Jeżeli ten warsztat jest w porządku, no to jest też za mało, bo warsztat jest  

w porządku i co z tego? Dlatego ja bardzo lubię taką indywidualność, żeby tę 

cechę charakterystyczną dla każdego człowieka, którą ma, którą sobie wyrobi 

pracując. Czy w manierę pewną wpadnie, maniera też jest mechanizmem i to 

mnie denerwuje u danego artysty. Chcę, żeby artysta się jednak zmieniał, żeby 
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jednak tą indywidualną jego chęć, duszę, zamysł, jak moja żona mówi, żeby było 

widać w sposobie malowania… i właśnie to mi się podoba… jakiś przekaz 

indywidualny, indywidualność artystyczna, w sposobie ekspresji, malowania, 

rzeźbienia czy coś, to jest kapitalne, czy ten komunikat – przekazywanie siebie 

samego, to najbardziej lubię w sztuce (39M60). 
 Dlatego rozpoznawalność własnego stylu jest celem, do którego się dąży,  

a osiągnięcie go jest rozważane w kategoriach osobistego sukcesu: 
„Jakiś ogrom myślenia, ogrom zaangażowania, wydaje mi się, że doprowadził do 

tego, że moje prace są w jakimś sensie rozpoznawalne, jest to po prostu miarą 

mojego wysiłku i zaangażowania dotychczasowego, że pojawia się jakiś mój 

subiektywny sposób widzenia i jeżeli jest on rozpoznawalny, to może mnie to 

cieszyć, to jest właśnie miarą jakiegoś sukcesu, że gdzieś tam, swój własny trop, 

swoją własną ścieżkę poszukiwań tejże prawdy odnalazłem” (Audycja nr 3 tom 

1). 

Cel ten można osiągnąć jedynie podejmując ciężką pracę: 
Wydaje mi się, że to nie jest etap zamknięty, że ja już mam jakiś swój styl, że 

jestem rozpoznawalny, że ktoś mówi „O! [nazwisko]”. To jest ciągły rozwój, a nie 

utwierdzanie pewnej konwencji stylu. Człowiek całe życie się rozwija (04M44).  

W badanym polu nie są akceptowane postawy oparte na powierzchownym 

naśladowaniu cudzego stylu: 
Wydaje mi się, że dobry artysta to taki, który tworzy w zgodzie z własną osobą, 

nie naśladuje kogoś innego, tylko rozwija swój talent i swoją własną 

indywidualną twórczą drogę (15M35); 

I to tak wygląda, że niektórzy mają styl, a niektórzy robią na siłę, bo im 

powiedziano, że artysta powinien być rozpoznawalny i powinien mieć swój styl 

(33K53).  

Moment osiągnięcia rozpoznawalności własnej twórczości, w lokalnym,  

a szczególnie ponadlokalnym polu sztuki, jest dla badanych miarą sukcesu: 
Nie wiem. W ogóle nie wiem, co to znaczy sukces (śmiech)… A propos 

własnego stylu, ja myślę, że ja już go mam, bo moje prace są rozpoznawalne, 

przynajmniej w tym środowisku, w którym wystawiam. Jak ludzie się interesują, 

wiedzą nawet bez mojego nazwiska, że to ja (34K56); 

 [Sukcesem jest] To, że mogę robić to, co chcę zrobić, to, że mogę pokazywać, 

nie muszę sama prosić o wystawy, tylko jestem zapraszana. Takie zaproszenie 

wiąże się z tym, że ten ktoś wie, kim jestem, co robię. Takie zaproszenie wynika  

z pewnego autentycznego zainteresowania (13K59). 
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Bezinteresowność sztuki 

W badanej zbiorowości  jest powszechnie praktykowane oddzielanie tworzonej 

sztuki od źródeł utrzymania, w czym pobrzmiewa romantyczny mit bezinteresowności 

sztuki. Według niego prawdziwa sztuka powstaje z artysty, z jego wewnętrznej potrzeby, 

jest to sztuka czysta; „sztuka dla sztuki”. Taka postawa, gdy autorka/autor sprzedaje 

pracę, która w założeniach nie była tworzona z myślą o sprzedaży, ale była czymś 

głęboko przeżytym  i osobistym, jest aprobowana w środowisku, w przeciwieństwie do 

tworzenia pod oczekiwania odbiorów i potencjalnych klientów: 
 No to jest wielkie szczęście dla artysty, dla twórcy. Kiedy robiąc to, co 

naprawdę mu w duszy gra, może z tego żyć.  To jest sytuacja idealna po prostu 

(02K53);  
 Najfajniej maluje się swoje rzeczy, później się je sprzedaje i wtedy jest pełnia 

zadowolenia. Kiedy jestem sam sobą, a do tego jeszcze prace się sprzedają, to jest 

super (07M40); 
 Oczywiście jest to bardzo miłe, gdy ktoś kupi obraz, podoba mu się obraz, który 

jest mój od końca do początku (Audycja nr 42 tom 3). 
Artystki i artyści zatem raczej nie obnoszą się z własnym sukcesem komercyjnym: 

[…] ale powiem pani w zaufaniu, że udaje mi się i sprzedaję. Dla mnie to nie 

jest takie istotne, czy ja to sprzedam, czy nie (43K36). 

Akceptowaną postawą artystyczną jest, gdy sprzedaje się „mimochodem”, a jest się 

przede wszystkim skupionym na dążeniu do własnego rozwoju, czemu sprzyjają 

prezentacje własnej sztuki na wystawach, samotne zmagania w pracowni, udział  

w konkursach itp.: 
Są artyści, którzy skończyli studia, złapali jakiś taki wiatr, że im się obrazy 

sprzedają i się zajmują głównie produkcją obrazów na sprzedaż. Żeby się nie 

pomylić, z tym, że ktoś tworzy, wystawia, bierze udział w wystawach  

i konkursach, to jest najcenniejsze jeśli chodzi o rozwój artysty. Bo zatrzymanie 

się na poziomie produkcji powoduje, że artysta staje się rzemieślnikiem. I ten 

miernik, że komuś się obrazy sprzedają, nie jest miernikiem jakości tego artysty. 

Bo jak gdyby jest to ktoś, kto produkuje cały czas ten sam obraz. Natomiast 

artysta twórczy to jest artysta, który cały czas poszukuje. Który zajmuje się nie 

tylko jedną dziedziną, ale potrafi o różnych dziedzinach opowiedzieć i w różnych 

dziedzinach się poruszać (29K56). 

Według osób, dla których sprzedaż prac nie jest podstawą utrzymania, 

przekonanych, że tworzą „sztukę czystą”, artystki i artyści komercyjni nie zasługują na 
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tytuł artysty i są z grona „prawdziwych” artystów wykluczani. Osoby takie nie 

zauważają, że „produkować” prace można również pod oczekiwania jurorów  

w konkursach. Według Pierre’a Bourdieu (2001: 220), przedsięwzięcie jest tym bliższe 

bieguna „komercyjnego”, im bardziej bezpośrednio i kompletnie produkty, które rzuca na 

rynek, odpowiadają wcześniej istniejącym oczekiwaniom oraz formom uprzednio 

ustalonym. Zarówno prace konkursowe, jak i te na sprzedaż łączy to, że są odpowiedzią 

na oczekiwania (jurorów i organizatorów lub kupców), podobnie w obydwu przypadkach 

forma nie zostaje do końca wcześniej ustalona, zarówno autorzy „komercyjni”, jak 

również ci „tworzący sztukę czystą” zachowują większą lub mniejszą autonomię 

własnego stylu. 

  

Wspólnota 

Artystki i artyści, z badanej zborowości, nawet jeśli deklarują indywidualny,  

a nawet samotny charakter pracy twórczej, to cenią relacje wspólnotowe: 
Nie bardzo współpracuję, raczej działam indywidualnie, ale jak najbardziej czuję 

się całością z innymi twórcami. Myślę, że to są ludzie o podobnym sposobie 

odczuwania, odbierania świata, wrażliwości. Bardzo łatwo mi się kontaktuje  

z innymi malarzami czy plastykami, bo to tak, jakbyśmy rozmawiali na jednym 

piętrze. Może być tych pięter czterdzieści, a my sobie na którymś rozmawiamy i od 

razu łapiemy kontakt, więc czuję się cząsteczką całości (śmiech)  (34K56). 

Są przekonani, że łączy ich, jako grupę zawodową, szczególna więź i porozumienie, 

których owocem są wręcz rodzinne relacje. W taki też sposób opisują je sami badani, 

szczególnie ci, którzy doświadczyli podczas wspólnych działań głębokiej, egzystencjalnej 

communitas. Szczególna, rodzinna więź została opisana w rozdziałach poświęconych 

edukacji artystycznej i plenerom.   

 Brak wspólnoty odczuwany jest jako coś niepożądanego i przykrego: 
Nie ma środowiska. U nas już nie ma środowiska, rozumiesz? Teraz już nie ma, 

zostali urzędnicy sami. Nie ma żadnej świeżej krwi. Nikogo z jakimiś pomysłami, 

jakąś ideą, który cokolwiek by chciał zrobić (17M62);    

Tu nie ma takiej grupy. Mnie to zadziwia, ale nie ma takiej solidarności  

w [nazwa miasta] (33K53); 

W [nazwa miasta] co jakiś czas uczestniczę w takich zbiorowych prezentacjach, 

ja jestem z wieloma tymi ludźmi zaprzyjaźniony i oni mają w zwyczaju po takim 

otwarciu wystawy iść w jakieś umówione miejsce, siedzą godzinami, coś wypiją, 

dyskutują. Natomiast tu w [nazwa miasta] od wielu, wielu lat patrzę na to z bliska 
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i martwi mnie, że nie ma czegoś takiego, więc myślę sobie, że tu mamy do 

czynienia z ludźmi bardziej zróżnicowanymi, każdy z nich ciągnie w swoją 

stronę, to może i dobrze, bo krystalizują się takie wyraźne osobowości, jest ich 

niewiele, ale są. W [nazwa miasta] z kolei też byłem parokrotnie i tam w tej 

chwili to starsze pokolenie już nie jest aktywne, ale to średnie, oni się spotykają, 

siedzą, gadają (11M60).  

 O tym, jak ważna jest wspólnota dla badanych, świadczy fakt, że wzajemnych 

relacjach obowiązuje „normatywna communitas”, czyli odczucie więzi wspólnotowej, 

które zostało zorganizowane w trwały system społeczny, pewien kodeks zachowań 

obowiązujący uczestników lokalnego pola sztuki, będący o krok od „ideologicznego 

communitas”, czyli budowania utopijnej wizji wspólnoty artystycznej. 

 Rodzina, w której dominuje normatywna communitas, jest właściwą kategorią do 

opisania relacji łączących członków badanej zbiorowości. Lokalne pole sztuki jest 

relatywnie niewielkie, co pozwala artystkom i artystom poznać się osobiście  

i podtrzymywać regularnie znajomość (spotykając się na wernisażach, plenerach, 

jubileuszach itp.). Wewnętrzne napięcia, urazy i konflikty są częste, ale uznanie 

wspólnoty za wartość nadrzędną względem codzienności powoduje, że z obcymi (w tym 

przypadku z badaczką) o nich się nie mówi. W lokalnym polu sztuki obowiązuje zasada, 

że każda rodzina ma swoje problemy, ale nie wychodzą one poza rodzinę. Nawet, jeśli 

dani jej członkowie nie tolerują się wzajemnie, to wobec obcych zadeklarują wzajemną 

przyjaźń i głęboki wzajemny szacunek. Bardzo rzadkie, wśród badanych, były 

wypowiedzi wskazujące na dominację we wzajemnych relacjach wartości codziennych 

ponad uroczystymi, takich jak zawiść, rywalizację o zasoby, intrygi itp. 

 

5. 2. Wartości codzienne 
 

W badanym polu sztuka jest postrzegana idealistycznie, jako coś, co służy 

wzbogacaniu otoczenia w pozytywne odczucia, w wartości estetyczne, coś co służy 

głębokim refleksjom na temat egzystencji człowieka: 
Natomiast sztuka zawsze nas wzbogaca, daje nam rzeczy niewymierne. Można 

zapłacić za obraz i go sobie kupić, ale jeśli on niesie za sobą przesłanie, to 

odbiorca go oglądający je odbiera. Dla mnie to jest dobra sztuka, jak obraz daje te 

wartości. Dla mnie powinny one być pozytywne i takie chciałabym, żeby wnosiły 

moje obrazy (34K56).  
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Jednak – paradoksalnie - postawa, gdy artysta cały poświęca się i żyje 

bezkompromisowo zgodnie z wartościami uznanymi, a lekceważy te codziennie, też nie 

jest akceptowana. Akceptowane jest, by w praktyce, w codziennym życiu dawkować te 

uznane, w sposób bezpieczny dla własnej sytuacji zawodowej i kondycji finansowej: 
 Tak jak już powiedziałem, ja mam świat podzielony na dwie części (śmiech), 

jestem urzędnikiem, a po południu ojcem. Artystą jestem dopiero, gdy uda mi 

się znaleźć czas. Ten czas muszę znaleźć, bo nie mogę bez tego żyć. Więc 

artystą bywam. Wydaje mi się, że artystą się bywa. Znam wielu znajomych, 

przyjaciół, którzy chcą być artystami 24 godziny na dobę, co jest możliwe, 

natomiast ten świat wówczas wali się na głowę (śmiech) i widzimy takie ludzkie 

dramaty. Jak się ma rodzinę, trzeba też czasami zejść z tej pozycji (26M56).  
 Analiza funkcjonowania artystek  i artystów w niepublicznych sytuacjach 

życiowych, przenosi nas do innej skali wartości, która nie jest tą uroczystą, ale codzienną. 

Wartości codzienne według S. Ossowskiego (2000: 97),  nie odgrywają roli  

w ideologicznym obrazie grupy, ale silnie absorbują codzienne życie społeczne, o nich też 

chętnie rozmawia się w tych wszystkich okresach, w których się rezygnuje z uroczystych 

postaw.  

Wcześniej przywołana, w kontekście wspólnoty,  kategoria rodziny, pozwala 

wyjaśnić pierwszy z wielu konfliktów skal wartości, jaki przydarza się badanym. 

Artystki/artyści socjalizowani są do odczuwania wyjątkowości własnej wspólnoty 

zawodowej. Nacisk kładziony na szczególną więź, jaka ich łączy, rozważania na temat 

wartości najwyższych, wzbogacanie świata poprzez wartości estetyczne, powodują, że 

dopuszczenie do świadomości faktu, iż to wartości codzienne dominują w ich życiu 

ponad tymi uroczystymi, związanymi ze wzorami, jakie jako grupa społeczna oficjalnie 

sobie stawiają, jest trudne do zaakceptowania.  

Również artystki i artystów, jak opisał to S. Ossowski (2000: 95), na co dzień 

bardziej od wartości uroczystych absorbują kwestie opinii, jaką posiadają w swoim 

otoczeniu, sprawy dochodów, wygody itp. Natomiast członkowie tej grupy zawodowej, 

częściej niż inni, są skłonni sądzić, że zabiegają o owe codzienne wartości tylko po to, by 

móc spokojnie uprawiać swą działalność artystyczną. Niechęć mówienia o codziennym 

funkcjonowaniu jako artysty, może wynikać z tego, co zaobserwował Ossowski (2000: 

96), że  nawet jeżeli ktoś sam nie bardzo wierzy w dominację wartości codziennych, a nie 

uroczystych w jego życiu, „uważałby za nieprzyzwoitość, gdyby ktoś głośno wyraził pod 

tym względem wątpliwości”.  
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Rozmowa z tą grupą zawodową o wartościach codziennych nie jest łatwa, ponieważ 

niewiele osób chce ujawniać, co kryje się za fasadą, budowanego z wartości uznanych  

i uroczystych, etosu bycia artystą. Artystki i artystów na co dzień absorbują następujące 

wartości:  

 

Uznanie w środowisku 

Pierwszą, z wywołujących silne emocje wartości, jest potrzeba bycia uznanym  

w lokalnym polu sztuki. Badani źle znoszą, gdy są pomijani podczas organizacji 

wydarzeń artystycznych, w sposób bardzo osobisty i emocjonalny odbierają brak 

zainteresowania ze strony koleżanek i kolegów, taktując je jako ocenę własnej 

twórczości: 
Każdy artysta myślę, że jest troszkę takim hipokrytą, egoistą i narcyzem, bo 

każdy artysta ma w sobie te właśnie cechy, które też go predysponują do tego, by 

był tym artystą. Każdy artysta przez to, że jest tym artystą i się wyraża w pewien 

sposób (malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę, itd.) po to robi też, żeby właśnie 

zostać zauważonym, chwalonym, wysławianym. Każdemu artyście marzy się, nie 

o tyle może sława, co szacunek, docenienie, że jest wyjątkowy. To też pojawia się 

ten pesymizm, że ktoś go nie zauważył, no to już (śmiech) jest to zaburzone  

i stresujące (20K24); 

Ja jestem od tego już troszkę daleki, ale oczywiście jak sobie przypomnę takie 

wcześniejsze, że zazdrość może, że dlaczego ja załóżmy, nie jestem zaproszony 

do tego grona, chociaż nie jestem w niczym gorszy, a to też wynika, chodzi  

o rzeczy, o których my mówimy (08M42). 
 Ponieważ nie działają w nim transparentne reguły awansu i uznania, to we 

wzajemnych relacjach pojawia się wiele sprzecznych z wartościami uznanymi zachowań, 

nacechowanych silnymi, negatywnymi emocjami: 
Bardzo się krytykują (śmiech). Nie otwarcie… Na wernisażach to jedna wielka 

rodzina, na zdjęciach. O to właśnie chodzi. To jest takie mylące. Wydaje się, że 

ktoś cię uwielbia, tak o ciebie dba, a potrafi wbić nóż i oko mu nie mrugnie. 

Różni są artyści (33K53); 

Kłamią. Jest zazdrość, konkurencja (śmiech). Każdy artysta jest egocentrykiem, 

każdy chce być na wierzchu, pokazać swoje „ja”. Jedni są większymi, inni 

mniejszymi egocentrykami. Znam wśród artystów takie czołgi, mają takie ego, że 

wszystko naokoło więdnie. Są też introwertycy. To jest takie ciche, ale ego 

ogromne… Na pewno są to ścierające się wizje sztuki, bo każdy postrzega świat 
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przez własne oczy, ma własną kalkę widzenia, własną wrażliwość i są te różnice, 

spór. Ja lubię na przykład post-koloryzm, a ktoś inny uważa, że post-koloryzm to 

jest dno, żenada, błoto, lubi sztukę czystą, abstrakcyjną […] Natomiast jeżeli 

chodzi już o przyznawanie nagród za obraz, to już nie jest tak wesoło. Jeden 

dostanie nagrodę, drugi już nie dostanie. Ten drugi czuje się skrajnie 

pokrzywdzony, niesprawiedliwie oceniony przez wszystkich, bo uważa, że jest 

lepszy od tego, co dostał nagrodę. To jest zrozumiałe (26M56). 

 Artystki i artyści podejmują różnego rodzaju działania, aby dostąpić uznania,  

a następnie, by ten stan podtrzymać. Służą temu na przykład media społecznościowe.  

W nich  ogłaszają oni planowane wystawy, umieszczają relacje fotograficzne z wernisaży 

(ważne jest jak wiele i jak bardzo uznanych w środowisku osób przybyło), piszą  

o otrzymanych w konkursach nagrodach, relacjonują przebieg plenerów itp. Kolejnym 

narzędziem są biogramy, będące zapisem dotychczasowych sukcesów. Nawet 

najmniejszy sukces jest upubliczniany, by budować pozycję w polu. 

 Nie tylko na poziomie województwa, ale też w poszczególnych miastach, czy 

nawet instytucjach, zawierane są sojusze, by ograniczyć do nich dostęp osobom spoza 

danego „uznanego” lokalnie grona: 
Każdy region ma swoje środowisko i nie chce przepuścić innych, dlatego, że ma 

wśród siebie dużą konkurencję i nie potrzebuje stanowić większej konkurencji  

i przyjmować innych ludzi. To w ten sposób wygląda, że nikt nikogo nie chce 

przepuścić, oni sobie podkładają nogi, wszystko tak, żeby ktoś mógł wybić się 

(36M48). 

 

Kapitał ekonomiczny 

Wysoka pozycja w polu lokalnym sztuki zapewnia osobie uznanej swobodny dostęp 

do zasobów pola, co przekłada się również na kapitał ekonomiczny: 
Sukces komercyjny tak. Jest bardzo istotny z takich podstawowych powodów 

życiowych, ale też jest przełożeniem tego, co się robi, na coś materialnego. To 

jest też bardzo istotne i takie uspokajające. Nagrody, jeśli to jest jakiś prestiżowy 

konkurs, to oczywiście tak, to też się przekłada na zauważalność ciebie jako 

twórcy i wszelkie rzeczy jakie za tym idą np. nowe propozycje wystaw, nowe 

możliwości jakie się za tym otwierają (12M43). 
Jednym z głównych tematów rozmów wśród młodych, debiutujących artystek  

i artystów, jest przygnębienie związane ze złą kondycją finansową i brakiem perspektyw 

na jej polepszenie: 
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   (Śmiech) Są takie główne tematy, które się przewijają często i to nieważne, czy 

to się tą osobę zna, czy nie. Na pewno jest o bezsensowności świata (śmiech),  

o tym że jest się artystą i się nie ma nic (śmiech), że nie ma się pieniędzy, bo się 

jest artystą, że cały świat przeciwko artyście (śmiech). No i głównie artyści 

właśnie, zamiast rozmawiać o takim szczęściu z tej sztuki i pięknie, to głównie 

artyści się dołują i sami siebie wpędzają w takie dołki (20K24). 

 W badanej zbiorowości, pomimo głęboko zakorzenionego romantycznego mitu 

bezinteresowności sztuki, wartością na co dzień cenioną jest „umiarkowane” powodzenie 

finansowe. Badani na co dzień sprzedają prace, nie czyniąc z tego głównego celu swoich 

działań, a raczej deklarując przy tym potrzebę pozyskania funduszy na dalszą twórczość 

lub interpretując sprzedaż jako formę uznania wśród odbiorców: 
Najlepiej by było sprzedać obraz, rysunek i kupić sobie lodówkę. (śmiech) To w tym sensie, 

żeby mieć środki na to, żeby dalej tworzyć. Bo czasami rozbija się to o to, że po prostu ktoś 

potrzebuje materiałów, które są tak drogie obecnie, że na przykład, żeby tworzyć, no to fajnie 

powiedzieć: Twórz! Ale przyjdzie do sklepu artystycznego, to są wydatki straszne. Także tą 

miarą sukcesu jest na pewno uznanie jakieś. I to, że prace będą na poziomie, będą cenione i to 

będzie jakiś tam sprawdzian tego warsztatu, i sensowności tego co się robi od koncepcyjnej 

strony. Ale ważne też chyba, by było to, żeby tak jak [imię i nazwisko], na przykład, 

wszystko co namaluje to podejrzewam, że mógłby sprzedać, bo jest to sztuka, której 

poszukuje odbiorca (18K50). 

Artystki i artyści zabiegają o możliwości pozyskania środków finansowych. 

Rywalizują o okazje do sprzedaży prac, nagrody finansowe, udział w sponsorowanych 

plenerach itp. Niektórzy usprawiedliwiają konflikty na tym tle niestabilnością 

ekonomiczną zawodu artysty lub niedostatkiem zasobów: 
Sztuka jest ładna, idealistyczna, ale jak się wejdzie w środowiska… nie tylko 

plastyków, myślę, że wśród muzyków jeszcze bardziej, nawet usprawiedliwiając, 

ta niepewność, to jest trudny zawód, taka niekonkretność (53K60); 

[Rywalizacja] Tak, jak to w każdym innym środowisku. Zawsze tak jest  

w sytuacji, gdzie jest więcej ludzi niż miejsc i środków. Szczególnie  

w środowisku akademickim, gdzie przekłada się to na punkty i pieniądze – to tak 

(13K59). 

 Wewnętrzne animozje dotyczące kwestii finansowych są czymś szczególnie 

wstydliwym, a przez to badani mówią o tym bardzo niechętnie i ostrożnie. Znajomość  

najdrobniejszych szczegółów konfliktowych sytuacji, których byli świadkami, może 

sugerować, że są to kwestie dla nich bardzo ważne:   
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  Są super malarze i są fajni ludzie, ale są też wśród nich mendy. Zdębiałam, jak 

byłam na plenerze w [nazwa miasta] w takim dworze. Ten plener był bardzo 

bogaty i super było. Ten wernisaż jest wyjątkowy dlatego, że przyjeżdżają na 

niego artyści z opery. Dają piękny koncert. Przyjechali różni ludzie, oprócz  

z okolic, to również biznesmeni, taka śmietanka. Mówili mi, żebym wzięła dużo 

obrazów, będziemy mieli dużą publikę, ludzie chcą kupować obrazy. Poszła taka 

fama. Kolega, który nie był na plenerze, ale chciał koniecznie sprzedać obraz, 

więc poszedł do tej właścicielki i powiedział, że chciałby zawiesić swój obraz, 

żeby ona dała mu ścianę, a on jej za to da obraz. Nic go to nie kosztowało, bo nie 

był na plenerze. Ona się zgodziła, a artyści się oburzyli. Słusznie, bo tak się nie 

robi. Są zaproszeni artyści, my pracujemy i to jest właśnie nasz owoc pracy. 

Niektórzy sprzedają właśnie tylko na plenerach, wtedy ktoś im zabiera wypłatę. 

Artyści oburzyli się i poszli do tej sponsorki i nagadali na niego, powiedzieli, że 

tak się nie robi. Ona wtedy powiedziała, że nie wiedziała i przeprosiła. I na tym 

trzeba było skończyć, ale oni się unieśli i tak go zaczęli obsmarowywać, że nic 

nie umie, że to amator. A facet skończył studia, super maluje, jest genialny […] 

Oni się przyjaźnili, ale ci artyści tak go obsmarowali, że potem ta kobieta 

wstydziła się, że ma go na ścianie, że to jakiś amator (33K53). 

 Artyści dysponujący zasobami utrudniają karierę osobom, które postrzegają jako 

konkurencję, ale oficjalnie czynią to w imię chronienia uznanych w polu wartości 

(poszukiwanie, doskonalenie formy, etos bezinteresowności sztuki czystej): 
  [Imię] mnie trochę traktuje jak konkurencję, ja nic do niej nie mam. Ona dobrze 

wiedziała o moim istnieniu, ale przez te dziesięć lat, od kiedy działam, nigdy ze 

strony Domu Kultury nie padła propozycja, żeby mi zrobić wystawę. Miałam 

jedną na początku, ale później jakoś nasze drogi się rozeszły. Właściwie nie 

potrafię powiedzieć, w którym momencie, bo ona na początku ceniła moje prace, 

ale później dochodziła do mnie jakaś zawiść, chyba chodzi o to, że ja sporo tych 

obrazów sprzedaję... Zresztą to jest małe miasto i ona wie, że ja sporo sprzedaję, 

bo też mamy wspólnych znajomych i być może z tego to wynika (28K40). 

 Często kariera niekomercyjna jest taką jedynie pozornie. Jak opisał to P. Bourdieu 

(2001: 219), „antyekonomiczna” ekonomia sztuki czystej, oparta jest na zaprzeczeniu 

ekonomii skupionej na zysku i natychmiastowej korzyści ekonomicznej; zamiast tego 

opiera się na kumulacji kapitału symbolicznego (prawowitego, prawdziwego), który po 

odroczeniu, koniecznym do pełnej konsekracji artysty, ulega jednak konwersji  

w pomnożony kapitał ekonomiczny. Tłumaczy to, dlaczego artystki i artyści w badanym 

polu rywalizują o „niedochodowe” korzyści: 
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 Rywalizują w ilości plenerów, wystaw, nagród, w różnych (02K53); 

 [Rywalizujecie ze sobą?] Ależ oczywiście, że tak (śmiech). Na tym 

artystycznym polu (03K44); 

Rywalizują, ale chyba nie tyle na polu artystycznym, ale bardziej na polu 

łowienia możliwości…. Myślę, że tak, chyba nie mam wyjścia. Po prostu bez 

tego się nic specjalnie nie da się zrobić. Może nie sama rywalizacja jest tutaj 

ważna, ale po prostu dopilnowanie swoich interesów (12M43).  

 Bez względu na rodzaj zdobytego kapitału, czy będzie on ekonomicznym, 

czy symbolicznym, jego posiadacz zaczyna być postrzegany jako zagrożenie: 
Jest taka tendencja, że jeśli jesteś biednym malarzem i biednym człowiekiem, to 

wszyscy ci kibicują. Jeśli uda ci się coś w twoim życiu, nie mówię, że mi się coś 

wielkiego udało, że gdzieś tam zaistniejesz w pewnym gronie, już nie mówię  

o tych kwestiach finansowych, jeśli są gdzieś wyrzucone, to już jest wręcz 

przeciwnie. Z tego człowieka, którego wszyscy poklepywali po plecach i wszyscy 

są pomocni to wiesz, wszystko się odwraca czasami przeciwko tobie (08M42).  
 

Sukces 

Szybki sukces, a szczególnie, gdy dodatkowo jest związany z korzyściami 

finansowymi, w badanej zbiorowości budzi podejrzenia, ponieważ „redukuje 

symboliczną ofiarę dzieła sztuki, które jest bezcenne”  do prostej wymiany handlowej 

(Bourdieu 2001: 230). Wśród badanych częściej spotykaną postawą jest uczynienie  

z „ascezy na tym świecie warunku zbawienia na tamtym świecie”, co P. Bourdieu uznaje 

za zgodne ze „specyficzną logiką alchemii symbolicznej, która chce, by jakaś inwestycja 

zwróciła się tylko wtedy, gdy jest (albo przynajmniej tak się wydaje) planowana jako 

mająca przynieść stratę, niczym dar, który jedynie wówczas może zapewnić sobie odpłatę 

najcenniejszą, „uznanie”, gdy jest ofiarowany bez nadziei na wzajemność” (tamże).  

Artystki i artyści prezentują siebie, jako osoby niezabiegające o sukces, tworzące 

sztukę dla sztuki, pochłonięte zmaganiami i nieświadome mechanizmów rynkowych. 

Nikt z badanych nie zadeklarował w rozmowie, że osiągnął sukces jako artysta,  

w powszechnym rozumieniu tego, czym jest sukces artystyczny. Natomiast większość 

przyznała się do posiadania własnej (bardzo skromnej) koncepcji, zgodnie z którą 

odczuwają zawodową i osobistą satysfakcję. Dla artystek i artystów w badanym polu 

sztuki, sukces ma przede wszystkim osobisty, mierzony własnymi odczuciami, wymiar. 

Podczas refleksji o tym, czym jest, trzy elementy pojawiają się najczęściej. Pierwszym 

jest uczucie satysfakcji z własnej pracy:  
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Myślę, że sam proces twórczy to jest jakiś sukces, że się tworzy, że się robi i to 

jest jakaś satysfakcja. Ale - że ktoś osiągnął sukces - to ciężko stwierdzić 

(01K35);   

Szczęście i satysfakcja, że się robi to, co się chce robić, i że jest taka zgoda  

w sobie. To jest największy sukces, jeśli właśnie po kilkudziesięciu latach ja będę 

spełniona, to będzie dla mnie największy sukces, że ja tak przeżyłam życie 

(20K24); 

Cóż, miarą sukcesu jest, jeśli namaluję coś, co rzeczywiście mnie zadowala,  

w sensie mojego krytycyzmu, który jest dosyć duży. Takie spełnienie się poprzez 

zrobienie tego porządnie i uczciwie (24K61); 

Drugą miarą sukcesu jest zyskanie  odbiorców dla swojej sztuki i znalezienie u nich 

zrozumienia: 
Jeśli [widz] zatrzyma się na dłużej, będzie chciał się zastanowić nad moją pracą, 

to wtedy wiem, że to jest sukces, że to jest coś dobrego. Kiedy ludzie podchodzą, 

nie mówią tylko "Gratuluję wystawy", tylko pytają się jeszcze o fotografie. To 

jest dla mnie sukces (05M25); 
To, że budzi się emocje, że odbiór tego, co się robi, przynosi efekt oraz jaki jest 

tego odzew (12M43). 

Trzecia z miar to propozycje kolejnych wystaw (potwierdzających uznanie 

lokalnego środowiska): 
Dla mnie sukcesem jest to, że jeszcze mam powód do pracy twórczej, że mnie 

to życie nie pochłonęło, nie zjadło, nie przemieliło. Sukcesem dla mnie jest to, że 

mogę w tej przestrzeni właśnie swojego świata się poruszać. Jeżeli pojawią się 

indywidualne wystawy, to jest dla mnie osobisty sukces, jeżeli spotkam ludzi, 

których poznam, którzy będą chcieli mnie poznać, no to również (21K50);  

To, że mogę robić to, co chcę zrobić, to, że mogę pokazywać, nie muszę sama 

prosić o wystawy, tylko jestem zapraszana. Takie zaproszenie wiąże się z tym, że 

ten ktoś wie, kim jestem, co robię. Takie zaproszenie wynika z pewnego 

autentycznego zainteresowania (13K59). 

Potwierdzeniem tego, że znalazło się zrozumienie i uznanie odbiorców, jest 

dokonany przez nich zakup prac. Osoby tworzące sztukę czystą, propozycje 

nabycia ich prac traktują jako dowód uznania ich dorobku i osobistego stylu; 
Ja z taką pokorą do sukcesu podchodzę… trudno określić, co jest sukcesem… 

dla mnie będzie sukcesem, że mojej najbliższej osobie się coś spodoba albo, że 

ktoś, kogo nie znam, kupił mój obraz. Nie są dla mnie sukcesem ani wystawy, ani 

konkursy (29K56). 
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Rodzina 

 W badanym polu bardzo rzadkie jest poświęcenie się dla sztuki i rezygnacja  

z posiadania rodziny. Najczęściej jest odwrotnie: decyzja o posiadaniu rodziny  

i  obowiązki z tym związane powodują czasową rezygnację z aktywności twórczej lub 

znaczne ograniczenie jej: 
Miałem dobrego nauczyciela i uważałem, że coś bym zrobił w tej rzeźbie, ale nie 

udało się za pierwszym podejściem, a ponieważ byłem zakochany po uszy, to za 

jakiś czas się pobraliśmy, urodziło się dziecko. Normalne życie, trzeba było podjąć 

pracę, utrzymać rodzinę, drugie dziecko, trzecie. Oczywiście nadal nie rozstawałem 

się czy to z płótnem, czy z rysunkiem, rzeźby robiłem bardzo rzadko, jak zdarzała się 

okazja kontaktu z gliną (11M60);  
 Tak, jak pani mówiłem, dwadzieścia lat próbowaliśmy z żoną żyć ze sztuki, ale jak 

rodzi się dziecko, to trzeba mieć jakąś stabilizację, choćby żeby rachunki zapłacić  

i pampersy kupić (25M60); 

 Mieliśmy taką koleżankę, której proponowali nawet pracę na wydziale, 

proponowali jej w naszym zakładzie. I ona powiedziała, że nie, bo ona chce założyć 

rodzinę daleko w [nazwa miasta], i ona już tam chce być. A wybitna, zdolna 

dziewczyna (18K50). 

 W badanej zbiorowości dominuje tradycyjny podział ról społecznych, związany  

z płcią. Wyboru między potrzebami rodziny a twórczością dokonują zatem przede 

wszystkim artystki: 
Ja mam trójkę dzieci i dwoje wnuków, ale niestety musiałam odpokutować 

swoje, bo jestem zupełnie nierozpoznawalna, nie było tak, że ja nie tworzyłam, ja 

tworzyłam, ale nie miałam tego czasu tyle, co niektórzy (59K66); 

Kobiety same się ograniczają. Po pewnym czasie same się wykluczają z tego 

obiegu. Mniej jest kobiet uprawiających sztukę - rodzina. Prawa mają te same, 

tylko że to tkwi w genach. W pewnym momencie kobiety same się wykluczają ze 

sztuki. Uważają, że rodzina jest ważniejsza od sztuki (14M62). 

 Nawet w małżeństwach artystycznych, to one ograniczają własną twórczość  

i wykonują większość zadań opiekuńczo-wychowawczych: 
 W środowisku artystycznym nie jest im [kobietom] trudniej, ale trudniej im jest 

w ogóle wyjść z własnej kuchni, żeby coś namalować. To chyba na tym poziomie 

jest trudność, że jak sobie nie poukładam dnia i wszystkich zajęć, to nie będę 

miała czasu, żeby pójść i malować (06K42); 

 Ja takiej nierówności nie doświadczyłam. Lecz wymagania, które są stawiane, 

są równoznaczne z podcinaniem skrzydeł. Role, które kobieta musi spełnić, jest 
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ich zdecydowanie więcej. Moje koleżanki świetnie sobie radzą na polu 

artystycznym lecz nie mają takich obowiązków rodzinnych i mogą się sztuce 

oddać w pełni. W przypadku gdy jest rodzina, jest to bardzo trudne do 

pogodzenia. To odrywa uwagę przy pracy w domu, również praca zawodowa. 

Mamy tutaj zaznajomione małżeństwo, w którym mężczyzna jest pracoholikiem. 

Pracował swego czasu po 12 godzin. Teraz pracuje po 10 godzin. Dla kobiety jest 

to niemożliwe (03K44). 
 

Wiara i religia 

Większość badanych przeżywa świat w sposób głęboko duchowy, czego 

odzwierciedleniem w ich sztuce są refleksje na temat sfery sacrum, mistyki, człowieka 

jako bytu duchowego itp.:  
Dla mnie malarstwo jest jedną z form poznania. Dlatego ukułem kiedyś pojęcie 

„ikonozofia wieczysta”. Jest znakomita książka Huxley’a Filozofia wieczysta. On 

cytuje wielu mistyków z różnych religii, on fantastycznie szereguje te różne 

wypowiedzi, z różnych kultur czy religii, które w zasadzie zawsze prawią o tym 

samym. O tym wprawdzie, co jest niewysłowione, ale dotyczy jakiejś wspólnej 

wartości dla tych wszystkich kultur, czy różnych religii. Analogicznie jest  

w sztuce; jest szereg nurtów w sztukach plastycznych, które są również nurtami 

mistycznymi. Jest to medytowanie, kontemplowanie tajemnicy. Mówię  

o wszystkich wiekach – wspólny pierwiastek jest. Ja sobie ukułem takie pojęcie 

na ten stały pierwiastek „stała transcendentna”, Bóg w jakimś sensie jest tą stałą 

transcendentną, jakąś tajemniczą wartością, która jest stałą, niezmienną, wieczną 

(Audycja nr 44 tom 1); 

Myślę, że chcę poruszyć ducha i skłonić do zastanowienia nad zagadnieniem 

sacrum i też nad sobą, nad tym, co robimy i przeżywamy. […] Bardzo inspiruje 

mnie światło i można to odnieść do sfery sacrum (15M35). 

 Dla wielu z nich ważna jest tradycja katolicka, która bezpośrednio inspiruje ich 

twórczość, w kierunku malarstwa o tematyce religijnej: 
 Na Podkarpaciu to jest dosyć zamknięte, ale z tego co zauważyłem pojawia się 

dużo religijnych tematów. Nie wiem z czego to wynika, ale gdzie idę, to jakieś 

ikony, takie wystawy są. Dużo jest artystów malarzy. To też o czymś świadczy. 

Nie wiem z czego to wynika, trudno powiedzieć jak określić sztukę podkarpacką 

(05M25); 

„Formy religijne w mojej twórczości są bardzo ważne z kilku powodów. 

Urodziłem się w określonej tradycji i kulturze, otwierając oczy widziałem na 
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ścianach święte obrazy. Drugi powód jest czysto artystyczny, uważam, że forma 

artystyczna bez tego drugiego dna, duchowego elementu, nie istnieje” 

(Białogłowicz 2013). 

Nawet jeśli niewiele artystek i artystów deklaruje otwarcie zaangażowaną religijnie 

postawę, to przejawia ją w momencie, gdy czuje, że wartości religijne są zagrożone. 

Religia jest uznawana w lokalnym polu sztuki za sferę, którą należy chronić przed 

krytycznymi działaniami artystów współczesnych: 
[Czy sztuka ma granice?] Myślę, że nie, bo te granice czasami właśnie trzeba 

przekroczyć i to się dzieje w sztuce współczesnej. Sam brałem udział w wystawie 

„Przekraczanie granic malarstwa”. Chodziło akurat głównie o fakturę, ale tak to 

było nazwane. Myślę, że te granice można czasem przekroczyć…. Może gdy  

w grę wchodzi już jakaś obraza, np. czyichś przekonań religijnych, to tutaj myślę, 

że można by się czasami zatrzymać (15M35); 

Można w różne sposoby mówić o różnych rzeczach i na różne mamy mnóstwo 

środków stylistycznych, mamy mnóstwo metod, żeby coś powiedzieć i nie 

musimy sięgać po te wieloznaczne, które mogą kogoś zranić… Na przykład 

bardzo często z krzyżem są jakieś akcje, które są, no, też z obnażaniem się  

i jeszcze gorzej. Więc tu, wydaje mi się, że ten człowiek nie wie w tym 

momencie, no, bo chce zrobić dzieło. Właściwie chce dotknąć takiego punktu, 

którego jeszcze nikt nie dotknął, albo wydaje mu się, że to jest taki moment, takie 

napięcie nastąpi tutaj, które będzie właśnie i wyrażeniem jego. No, bo człowiek 

ma co wyrażać, bo całe spektrum jego wnętrzna to jest rzecz, której - po pierwsze 

- no nie sposób jest tak naprawdę ukazać, zawsze to będzie, że jeszcze więcej 

mamy. Ale z drugiej strony są pewne granice, które my czujemy, że one są  

(18K50); 

Są pewne granice dobrego smaku […] Możemy pod to podpiąć najróżniejsze 

rzeczy – naśmiewanie się z mniejszości seksualnych, wiary itd. Po prostu nie 

wypada, są pewne granice dobrego smaku (07M4).  

 Wszelkie realizacje artystyczne, które poddają pod dyskusję symbole religijne, 

budzą w badanej zbiorowości, głęboki sprzeciw moralny: 
 Podejrzewam, że gdybym uczestniczył w czymś, co by mi jakoś zburzyło moje 

wewnętrzne dziesięć przykazań, bo nie ukrywam, że człowiek musi mieć jakąś 

busolę, jakiś drogowskaz, który go prowadzi przez życie. Są ludzie, którzy 

zrezygnowali z jakiejś tam wiary czy religii, są ludzie, którzy są tradycyjni, są 

tacy, którzy są obojętni na różne kanony prawne czy społeczne. Ja sam uważam, 

że dobrze, kiedy sztuka jest skanalizowana i nie rozlewa się na wszystko bez 
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ograniczeń Dochodzi czasem do skandalu, ludzie się z nim oswajają i ta granica 

już została przesunięta. Pani Dorota Nieznalska wystawia publicznie Chrystusa  

z genitaliami… Krzyż, dla mnie to nie ma znaczenia, po prostu mnie uderzyło 

tylko takie oczywiste i prostackie zestawienie dwóch symboli. Nie prostolinijne, 

nie proste, ale prostackie, bo uważam, że kiedy człowiek ma jakąś swoją kulturę 

osobistą, którą by można podpiąć pod miano inteligenckiej, to dla oczywistej 

korzyści osobistej, czyli dla skandalu, który niesie za sobą jakąś tam sławę, robi 

coś takiego. Dla mnie nie byłoby to teraz problemem, nie myślę, że to jest  

w jakimś sensie niedopuszczalne (11M60); 

Znaczy ja mam taki trochę dystans do rzeczy, które mnie bulwersują, to znaczy 

one, ja ich nie rozumiem, takich otwartych ataków na wiarę. Jeżeli ktoś posługuje 

się w ten sposób, żeby epatować. Jak na przykład niektóre działania Kozyry itp., 

które przywołują po to symbole czy jakiekolwiek schematy, wzorce, będące 

mocno zakorzenionymi. Właśnie ja wiem, że ona, na przykład, w tym momencie 

wyszydza procesję […] Ostatnio [imię] pokazywał mi taki już radykalny 

przykład, dziewczynę, która wybiegła na placu tutaj papieża i szopka, i ona 

wybiegła półnaga, żeby Jezuska porwać, bo Bóg jest kobietą, i to jak ją 

obezwładnili, prowadzili ją, zaraz SMS pisała, że się coś tam udało, czy nie udało 

(18K50). 

Zainteresowanie i głębokie przeżywanie spraw wiary odzwierciedla tematyka 

wystaw i ich tytuły np.: Sacrum w malarstwie, Światło i duch, O nieustannej modlitwie, 

Biblijne iluminacje, Sacrum, Droga krzyżowa, Deesis. Wiele artystek i artystów ma też  

w swoim dorobku artystycznych liczne realizacje sakralne w kościołach, takie jak: 

witraże, freski, rzeźby i płaskorzeźby religijne, czy obrazy ołtarzowe. 

Częstą inspiracją jest Biblia –  jej księgom poświęcone są cykle prac wielu autorek  

i autorów, a także teksty Jana Pawła II (np. wystawa pt. Źródło studentów Pracowni 

Rysunku ISP UR, w 2016 r. w MBP w Sanoku). 

Popularnym miejscem prezentacji własnej twórczości, z którym wiele artystek  

i artystów współpracuje, jest Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie. Instytucja ta organizuje 

cykliczne wystawy zbiorowe,  poświęcone osobie Jana Pawła II oraz zagadnieniom wiary 

(w jej kontekście też duchowej kondycji człowieka). Wystawom tym podczas wernisażu 

towarzyszą prelekcje osób duchownych i modlitwa. Miejsce to cieszy się dużą 

popularnością w lokalnym środowisku, również jako przestrzeń prezentacji 

indywidualnych. 
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Wystawy,  artystkom i artystom tworzącym prace o tematyce religijnej, organizuje 

także powołane w  2009 r. rzeszowskie Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki 

Sakralnej (przy Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego). Wśród 

badanych popularne jest też Triennale Sztuk Sacrum w Miejskiej Galerii Sztuki  

w Częstochowie.  

 

Wolność 

Wolność wypowiedzi artystycznej jest uznawana powszechnie za jedną  

z fundamentalnych wartości w sztuce. W tym znaczeniu badani sami stawiają granice 

wolności artystycznej, przykładem może być choćby tematyka religii, która jest sferą 

tabu. Co więcej, sami nie przekraczają granic, za którymi sztuka może wzbudzać 

kontrowersje: 
Myślę, że te osoby, które dotykają jakichś tematów społecznych i innych 

drażliwych, mogą się zetknąć z tego typu reakcjami. To jest znowu to pytanie  

o granice. Bo jeżeli te granice nie są naruszone, to nie wydaje mi się, żeby ktoś 

komuś czegoś zabraniał w sztuce. Nigdy się z czymś takim nie spotkałam, bo nie 

szokuję po prostu (śmiech) (06K42); 

Nieważne czym, w jaki sposób się wypowiadamy, ale to, co jest pod tym 

narzędziem naszym, jakiekolwiek jest, to jednak wymaga pewnego takiego 

szacunku do pewnych rzeczy. Ale też szacunku do samej przestrzeni sztuki. Żeby 

nie odbierać, że jest wolność w niej, no bo to takie kochaj i rób co chcesz. Że 

twórz i rób co chcesz... Tyle tylko, żeby jakby nie naruszać pewnych granic 

(18K50). 

Podczas rozważań nad kwestią wolności pojawiają się, jako uzasadnienie 

respektowania granic, nawiązania do myśli filozoficznej  Kanta: 
Chyba jednak granice w sztuce są, jeżeli one naruszają czyjąś wolność, bo to tak 

właśnie dokąd sięga moja wolność, dotąd sięga twoja wolność, dopóki nie 

narusza to wolności czyjejś. Czyli to jest bardzo szeroka granica. Czyli ja jakby 

nikogo nie zranię w momencie, kiedy nie sięgnę po ten komplet farb 

nieodpowiedni, tę gamę, która może nie jest konieczna (18K50); 

Życie jest ważniejsze niż sztuka. Trzeba to potraktować po „Kantowsku”. Jeżeli 

ktoś chce siebie krzywdzić, to jest jego wybór, ale jeżeli przekracza granice 

własnej sfery i krzywdzi osoby obok, to już nie zaliczałbym tego do sztuki. Tutaj 

jest ta nieprzekraczalna granica (26M56). 
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 Wypowiedzi badanych pokazały, że wolność postrzegana jest przez nich  

i odczuwana, w codziennej praktyce, w bardzo wąskim zakresie (jako zwykła swoboda 

działania w ramach tradycyjnych mediów). Jest to dosłownie – swoboda operowania 

środkami artystycznymi na płaszczyźnie płótna czy papieru: 
Sztuka pozwala na ogromną wolność, jeżeli jest sztuką. Bo też nie chodzi  

o jakieś profanacje, robienie dziwnych rzeczy tylko po to, żeby zaistnieć. 

Dziwnych rzeczy, które wyzbyte są myśli, idei, sensu, a mają na celu zdobycie 

tylko popularności. To wtedy nie. Sztuka daje wolność, ona uskrzydla (02K53); 
  Jak z młodzieżą rozmawiam, to im tłumaczę, że jest to rodzaj wolności. Bo 

mogą w tej pracowni zrobić, co zechcą. Stąd też artyści są odbierani jako ludzie 

wolni. Często się mówi nieobecni, albo gdzieś odlecieli daleko. No bo to się  

z tym łączy (29K56);  

  Malowanie, czy też uprawianie jakiś dziedzin artystycznych, w moim 

przypadku malarstwo, jest takim wymiarem wolności. Malując, czuję się wolny. 

W zasadzie od początku do końca nad tym panuję. Od doboru podobrazia, farb, 

czy też jakiś innych mediów, po treść lub formę. Jest to taki manifest wolności 

(Audycja nr 42 tom 3). 

 W takim rozumieniu wolności, artystki i artyści czują się wolni, jedynie wśród 

osób zatrudnionych na uczelni odczuwane są ograniczenia, wynikające z przepisów 

związanych z ewaluacją:   
Jako twórca tak, ale jako twórca na uczelni - już nie. Jesteśmy wrzuceni  

w szereg różnego rodzaju zarządzeń, rozporządzeń, ustaw, które zmuszają nas do 

wielu rzeczy (04M44). 

Wolność, dla badanych, nie ma nic wspólnego z postawą buntu, kontestacji norm 

społecznych, czy też bulwersowania swoją twórczością, jak u artystów podejmujących 

działania w paradygmacie współczesnym, którzy kontestując tradycyjne granice sztuki  

i podejmując kontrowersyjne działania, często doświadczają trudności, i których 

twórczość jest obiektem praktyk cenzorskich. 

Badani nie doświadczają ograniczenia wolności, a jeśli już się to zdarzyło, były to 

trywialne sytuacje z okresu szkolnego:   
[Wolność jest wartością] Myślę, że bezcenną i priorytetową, żeby robić swoje  

i to, co się czuje najlepiej... Może na studiach, czasami student nie zgadza się  

z profesorem. Więc czasami może doświadczyłem naruszenia tej mojej wolności, 

kiedy profesor coś narzucał. W dniu dzisiejszym robię to, co czuję (15M35); 
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Nie [doświadczyłem], chyba nie, ale dlatego, że ja nie jestem kontrowersyjnym 

twórcą (12M43); 

Absolutnie nie. Ja maluję pejzażyki, nikt mnie nie ogranicza (śmiech) (07M40). 

 

 5.3. Konstruowanie i internalizacja skal wartości 
 

Skala wartości odczuwanych przez jednostkę, według S. Ossowskiego (2000: 72)  

ulega ciągłym zmianom, podobnie jak zmieniają się jej pragnienia oraz wpływy 

społeczne w różnych etapach jej życia. Analizując chronologicznie trajektorię karier 

artystek i artystów, można wyróżnić w niej kilka odrębnych etapów kształtowania się – 

tak osobistych, jak i grupowych - skal wartości.  

Pierwszym znaczącym okresem jest czas dzieciństwa i wczesnej młodości, 

poprzedzające moment rozpoczęcia instytucjonalnej edukacji artystycznej. Wypowiedzi 

badanych o tym okresie zdominowane są relacjami odczuwaniu radości z tworzenia, 

satysfakcji z osiąganych efektów, radości z odkrycia talentu plastycznego, dodatkowo 

wzmacnianych przez otoczenie: rodzinę i przyjaciół. Pojawiają się w nich opisy  

„mazania” w zeszytach, na marginesach, uciekania w świat spontanicznej twórczości 

przed nudą szkoły: 
Drogę twórczą miałam klasyczną… zawsze chciałam malować. W szkole 

podstawowej mazałam non stop, rysowałam, rzeźbiłam w ławkach. Potem 

poszłam do liceum plastycznego (34K56); 

 Od dzieciństwa gdzieś dla mnie ważne było, żeby coś mazać, coś gdzieś 

wykonać własnoręcznie. To były ważne rzeczy zawsze (śmiech) (18K50). 

 Moment rozpoczęcia nauki, dla części badanych w liceach plastycznych, dla 

pozostałych na akademiach lub kierunkach artystycznych szkół wyższych, oznaczał 

pierwsze zetknięcie się z lokalnym środowiskiem artystycznym i uznawanymi w nim 

skalami wartości. 

Z wypowiedzi artystek i artystów wynika, że ten właśnie etap edukacji plastycznej 

rozpoczynał długotrwały proces oduczania ich pozytywnego waloryzowania dotychczas 

odczuwanych wartości, a także socjalizacji do tych uznawanych: 
Ja na przykład jak zaczynałam malować w wieku osiemnastu, dziewiętnastu, 

dwudziestu lat, to w tym momencie miałam takie strasznie ponure obrazy, nawet 

ktoś to nazwał wentylami. To było całkowicie nieświadome, emocjonalne 

działanie, co mi się wydawało nadzwyczaj wspaniałe, a później doszłam do 
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wniosku, że trzeba ludziom dawać jakąś radość, nadzieję i uczyć ich akceptacji 

świata (24K61). 
Wówczas młodzi uczeni są, że należy nieustannie szukać, unikać łatwych 

rozwiązań i powierzchownych efektów. Lata nauki trwale zmieniają ich postawę wobec 

sztuki: 
Nie ma zmiłuj się, bo znaczy ja pracuję z artystami nieprofesjonalnymi  

i w jakimś stopniu im zazdroszczę, bo oni nie mają hamulców, które ma się przez 

edukację i dwa – oni to robią, bo to im sprawia przyjemność i to jest bardzo fajne. 

Mi to też sprawia przyjemność, ale z kolei no ja muszę pewne rzeczy robić 

zawodowo. Uważam po prostu, że jak prima balerina nie ma wykształcenia, nie 

ma baletu akademickiego, ona nie poznała zasad klasycznego baletu, no to ona 

nie zatańczy... Są pewne zasady. Nawet, żeby je łamać, to trzeba je znać (22K54).  

Profesorowie, w relacji z uczniami i studentami, przyjmują rolę przewodników  

w świecie wartości artystycznych, a także poprzez własną postawę ˗ stają się wzorami do 

naśladowania: 
„Tak więc relacja ta ma charakter dramatyczny – tym bardziej, że w swej istocie 

jest ona formacyjna i ma wymiar aksjologiczny. Mistrz szuka uznania w oczach 

ucznia, odsłania mu horyzont wartości i sensu. Jest zarówno nauczycielem, 

przewodnikiem, jak i wtajemniczającym. Mistrz jest także wzorem postawy i tu 

przede wszystkim zarysowuje się jego odpowiedzialność” (Boruta 2011: 43); 

 „Bywa tak, że drogi artystyczne uczniów odbiegają od tych, którymi podążał 

mistrz, ale rozpalony przez niego żar pozwala utrzymywać temperaturę ognia lub 

jeszcze bardziej ją rozniecić w taki sposób, że osiągnięcia młodego artysty mogą 

zaskoczyć samego mistrza. Na swojej drodze artystycznej miałem szczęście 

spotkać wybitnych pedagogów i jednocześnie artystów, którzy stali się moimi 

przewodnikami i do dzisiaj są jak drogowskazy w nieubłagalnie odchodzącym 

czasie. To bardzo osobiste wyznanie stanowi świadectwo pielęgnowania  

i przechowywania wartości, które jako nauczyciel starałem się przekazać 

kolejnym pokoleniom wychowanków szkół artystycznych, z którymi miałem 

przyjemność pracować” (Białogłowicz 2013). 

Dla nauczycieli, zarówno na etapie liceum, jak i studiów artystycznych, istotne było 

i jest wskazywanie młodym właściwych źródeł inspiracji oraz tradycji, uznawanych za 

dobre i warte kontynuacji, a także przestrzeganie przed pojawiającymi się w sztuce 

nowymi trendami, które pozwalają szybko i łatwo osiągnąć spektakularny efekt 

(skutkiem ubocznym tych praktyk jest wpojenie młodym ludziom nieufności wobec 

sztuki związanej z paradygmatem współczesnym): 
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„Obecnie, i tu jestem zgodny z opinią Stefana Gierowskiego, znakomitego 

malarza i wieloletniego pedagoga akademickiego, który zwrócił na to uwagę, ten 

stan rzeczy niebezpieczny jest szczególnie dla młodych adeptów sztuki, którzy 

oszołomieni są niejednokrotnie łatwością wykonania czegoś, co może być uznane 

za sztukę, co łatwo mieści się w medialnym standardzie, jakimż zewnętrznym 

podobieństwie do utworów istotnych… Nie zauważają jednocześnie 

powierzchowności swoich realizacji, brnąc w miałkość, dekoracyjność, 

efekciarstwo, modę, produkując rzeczy „sztukopodobne” jedynie. Brak w tym 

indywidualnego przeżycia, głębszego powodu i związanego z nim ściśle 

dochodzenia do własnej artykulacji i zespołu form” (Wójtowicz 2016: 45). 

 W szkołach i na uczelniach, młodzi są uczeni „właściwego” postrzegania  

i przeżywania form artystycznych oraz „właściwych” sposobów stosowania wybranych 

środków formalnych (cenienia mniej lub bardziej pewnych rozwiązań, stylów, manier). 

Służy temu przede wszystkim tzw. „korekta” prac: 
Mój stosunek był poważny. Chciałem się nauczyć. Przez całe pięć lat chodziłem 

na korekty do różnych pracowni. Oglądałem prace i słuchałem, jak te prace są 

omawiane przez prowadzącego profesora. I po kilku latach pomyślałem, że jest 

już dobrze, bo te moje opinie były zbieżne z tym, co mówili profesorowie 

(16M63). 

Nauka w liceach i na studiach przebiega w oparciu o uznany w danym środowisku 

kanon historii sztuki, odzwierciedlający cenione wartości. Kanon ten, od blisko stulecia, 

koncentruje się na artystach uprawiających „sztukę czystą”, poszukujących doskonałości 

formalnej, posiadających romantyczne biografie, w których – niczym w soczewce – 

skupione są pożądane i nauczane przez kolejne pokolenia kontynuatorów treści. 

Bohaterami kanonu są „tytani” samotnych zmagań, pełni pasji, determinacji, 

konsekwentnie realizujący swe wizje, wyznaczający nowe kierunki poszukiwań 

artystycznych, szczerzy – nawet za cenę niezrozumienia i odrzucenia. Poznanie ich 

biografii, dla wielu młodych ludzi, staje się wzorem myślenia o sztuce, przez co kształtuje 

ich postawy artystyczne. 

Jak zauważyła Maria Gołaszewska (1984: 25), „niekiedy ludzie obdarzeni silną 

osobowością potrafią genialnie grać rolę „człowieka genialnego” – przykład Byron, 

Salvadore Dali, także Picasso […] Stąd osobowość ponadprzeciętna traktowana bywa 

jako swoiste dzieło (a w każdym razie: niemal gotowy materiał na dzieło sztuki), a opisy 

jego fascynują podobnie, jak opisy losów bohaterów powieściowych. Często owi 

wyjątkowi ludzie bywają stawiani razem ze swym dziełem, mitem i codziennością jako 
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wzory społeczne, a także w tej funkcji występują w odczuciu szerokich kręgów 

społecznych”. 

Internalizacji tego rodzaju postaw sprzyjają, podatne na romantyczne wizje, 

młodzieńczy zapał i idealizm. W okresie szkolnym, wartością silnie odczuwaną jest 

poczucie wzajemnej wspólnoty (egzystencjalne, spontaniczne communitas) między 

młodymi ludźmi, któremu sprzyja wspólne mieszkanie w bursach czy akademikach. 

Wówczas oddzielenie i równoczesny intensywny kontakt z artystami-pedagogami, 

prowadzi nie tylko do przekonania o pewnych wartościach i uznania ich skal, ale też pod 

wpływem grupy kształtują się odpowiednie reakcje emocjonalne – to, co uznane, zaczyna 

być równocześnie odczuwane: 
Też jak się właśnie ma już taką wiedzę, doświadczenie w oglądaniu też obrazów 

i na żywo, i reprodukcji, to ten właśnie smak estetyki na tyle się klaruje, że można 

też rozpoznać, kto jest na takim etapie amatorskim, a kto już ma jakąś tam swoją 

wrażliwość, charakter i umiejętności, żeby to przekazać dobrze (20K24). 

 Następuje to, na co zwrócił uwagę  J. Alexander  (2010: 35), twierdząc, że poprzez 

solidarność system społeczny wywiera swój wpływ środowiskowy, w rezultacie „ci,  

z którymi tworzymy jakąś wspólnotę, znacząco oddziałują na nasze działanie”, a co  

S. Ossowski (2000: 82) w tym przypadku nazwał „instynktywizacją norm społecznych”: 
Patrząc na kanon historii sztuki, no to jest masa artystów, którzy nie mieli 

wykształcenia, a zostali wybitnymi artystami. Natomiast myślę, że jest to bardzo 

potrzebne, żeby mieć za sobą właśnie tę edukację artystyczną, bo to jednak uczy 

tej wrażliwości, uczy tego smaku, tej estetyki, tego wyczucia kompozycji, że to 

nagle zamiast wylewać po prostu wszystko na papier, nagle człowiek wylewając 

to, ma w sobie już takie wyczucie, że da się odróżnić złą abstrakcję od dobrej, 

realizm taki z charakterem od zwykłego mechanicznego odwzorowania jakiegoś 

zdjęcia czy krajobrazu. Także myślę, że jest to bardzo potrzebne, bo też wtedy ma 

się taką nie o tyle wiedzę, ale takie kompetencje w sobie i taką satysfakcję, że to 

się wciąż pogłębia. Dużo to ułatwia na pewno, żeby właśnie wejść w ten świat 

artystyczny. To też są spotkania z innymi artystami, profesorami, oni przekazują 

jakąś wiedzę, jakieś doświadczenia swoje, my to przez swój pryzmat odbieramy, 

przetrawiamy i to na pewno dużo ułatwia (20K24). 

Myślę, że to kształcenie nasze, jeśli chodzi o uczelnie artystyczne, jest czymś 

takim bardzo fajnym, bo mamy te tradycje takie bardzo głębokie. Ja myślę, że ta 

tradycja, bo jak kończyłem Jarosław, wielu uczniów, którzy kończyli te szkoły, 

jest teraz profesorami i wykłada po wyższych uczelniach, każdy z nas, który 
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kończy gdzieś te klasy licealne liceum artystycznego, zostaje w nim taki patos 

artysty dążącego do doskonałości, sztuki dla sztuki i to też gdzieś jest tam w nas. 

Niekoniecznie liczy się tylko ta kariera. Bo myślę, że to jest sposób na życie, 

sztuka, to raz, a dwa ten sposób przeżywania jest czymś fajnym, to dla każdego  

z nas jest wyzwaniem. Niekoniecznie, że chce się być kimś sławnym (31M59). 

Młodzi uznają  rekomendowane wartości i zaczynają je postrzegać jako jedynie 

słuszne i własne. Podążanie za wartościami uznanymi przez pedagogów, oznacza dla 

studentów akceptację, dobre oceny i nagrody w konkursach, które na tym etapie są 

źródłem odczuwania przyjemności i satysfakcji. Oceny, nagrody w konkursach, pochwały 

na przeglądach są bezpośrednimi środkami utrwalania właściwych skal: 
Bo zależy jak ktoś funkcjonuje. I na przykład mogę doradzić młodej osobie, 

która kończy studia, żeby koniecznie wysyłała prace na konkursy, bo to jej 

pomoże dostać jakieś nagrody i upewnić się w tym, co robi. I tak ją namawiać 

na to, żeby gdzieś tam się starała rozwijać, budować dorobek (18K50).  
Ceną, jaką płacą młodzi za odmowę internalizacji wartości obowiązujących w polu, 

jest wykluczenie, które może ich dotknąć już na etapie zakończenia studiów (jako 

odmowa konsekracji na artystę). Tego rodzaju wykluczenie, które jest formą presji 

wywieranej na młodych przez  środowisko, tak by uznali cenione w polu wartości, 

zobrazować możne przykład młodych osób, które podczas studiów podejmują decyzję  

o odejściu od tradycyjnych mediów w pracy dyplomowej w Instytucie Sztuk Pięknych 

UR, na rzecz innych mediów, gdy np. zgłoszenie przedstawienia performansu jako pracy 

dyplomowej, uruchomia administracyjną machinę, by skłonić „kandydata do oceny” do 

powrotu do uznanej skali i zahamować poszukiwania alternatywnych form działania:  
Tak, jak pani opowiadałam. Ja dojrzałam do formy performansu, a profesorowie 

zatonęli w papierach, czy ja mogę w ogóle taki dyplom zrobić. No i to, że 

musiałam zwrócić się o pomoc do zewnętrznej recenzentki, to też pokazuje,  

w jakiej byłam sytuacji. 

Koleżanka miała obronę i za obronę sobie, z pracowni malarstwa, miała 

oczywiście obrazy i za obronę założyła sobie performance, wybrała taką datę, 

która ten performance jeszcze bardziej wybijała, to było bardzo ważne dla niej. 

To był jedyny performance w ogóle na uczelni i żaden promotor na niego nie 

przyszedł, (śmiech) bo po co. Tylko promotorka przyszła i jeden profesor, no i po 

prostu my studenci, ale profesorów oczywiście w ogóle nie było. Wiedzieli, to 

była taka data specjalnie ustalona. Wszędzie to było przez nią rozgłaszane  

i zapraszała osobiście, natomiast się poobrażali, bo nie malarstwo tylko 
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performance. Także to już pokazuje bardzo dużo na temat tego środowiska tutaj i 

jak to działa wszystko. To przykre wszystko, że tak się dzieje, że ci młodzi, 

którzy mają w sobie jeszcze tę ambicję, motywację, tą świeżość, że chcą - to są 

tak spłycani (śmiech), żeby nie chcieli, że w ostateczności jak już się kończy te 

studia, to się kończy z takim przeświadczeniem, że po co mi to było (śmiech). Bo 

już się w człowieku zabija ta chęć do tego, żeby coś tworzyć nowego, że 

wychodzi, że wow, że ktoś mnie wsparł. Prawda, jesteśmy studentami i robimy 

takie różne przedsięwzięcia, to dla nas jest to bardzo ważne, że właśnie mamy tę 

aprobatę od tego profesora, że nam pomoże, że nawet ta obecność sprawi, że da 

to wsparcie, że to się odbędzie, że jesteśmy właśnie ważni też, a nie tylko 

studentami, co nic tam nie mogą, nic nie potrafią (śmiech) i się tylko uczą, więc 

co oni mogą zawojować (20K24). 

Podobne wykluczenie może nastąpić, gdy - już po pewnym okresie funkcjonowania 

w środowisku - artystka lub artysta zdecyduje się na działania niezgodne z lokalną skalą 

wartości: 
[Imię i nazwisko] karierę zaczęła budować w Polsce. Tutaj [w województwie] 

wręcz była ścigana. Ileś lat temu, też tam w różnych konkursach starała się, i to 

takie słynne było, że w Rzeszowie powiedzieli, że jej w ogóle nie chcą oglądać. 

Ileś lat temu to było (17M62). 

 Interesujące dla badań były kariery tych osób, które podczas różnych etapów 

edukacji stykały się z różnymi skalami wartości. Można było zaobserwować wielokrotnie 

pewną prawidłowość, że młodzieńcza skala, bywała wyparta przez tę zinternalizowaną 

podczas nauki w liceum plastycznym, natomiast podczas studiów w życiu adeptów 

pojawiła się nowa, odmienna skala wartości, która zastępowała tę z okresu liceum. 

Powrót w rodzinne strony, do przyjaciół z czasów liceum i wspólne działania, najczęściej 

oznaczały dla badanych, poddanie w wątpliwość wartości przyjętych podczas studiów  

i powrót do skali poznanej w okresie liceum, co zostało opisane w podsumowaniu do 

rozdziału o edukacji artystycznej. 

Decyzja o budowaniu kariery w lokalnym polu sztuki, wiąże się zatem z uznaniem i 

internalizacją obowiązujących w nim wartości, zwłaszcza, jeśli ktoś decyduje się na 

rozpoczęcie pracy na uczelni lub w jednej z instytucji artystycznych. Tego rodzaju 

specyficzna wspólnota wartości, do której przyłącza się osoba debiutująca, jest później 

budowana i podtrzymywana poprzez wspólne plenery, wystawy, stowarzyszenia, czy też 

pracę w instytucjach artystycznych lub edukacyjnych. Natomiast uznane skale wartości, 
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są przekazywane uczniom i debiutantom, co gwarantuje im stałą reprodukcję w badanym 

polu: 
Trochę poznałam środowisko, które wtedy tam było, nie było łatwe i tam chyba 

czułam się najbardziej związana, i rola środowiska wtedy była dla mnie bardzo 

ważna. Była taką trochę siłą napędzającą, możliwość kontaktu w pracowniach, 

rozmów z ludźmi czy spotykania się na wystawie, czy wyjazdy na ich wernisaże. 

To był też okres - początek mojej pracy akademickiej, mojej własnej twórczej 

pracy, więc to miało bardzo chłonny charakter (21K50). 
Spontaniczna radość tworzenia według własnych reguł odczuwana jest przez te 

osoby, które są niezależne od lokalnych instytucji sztuki i środowiska artystycznego. Są 

to artystki i artyści, którzy albo nie zabiegają o sukces, traktując twórczość 

hobbystycznie: 
Lubię malować, mało maluję, ale to jest dla mnie zabawa, taka przyjemność. 

Nie filozofuję na temat malarstwa, jak to się mówi. Jest to dla mnie prosta rzecz. 

Lubię to: se maluję, a jak mi się nie chce, to nie maluję. Ja wiem, że niektórzy 

wyciągają z malarstwa cuda, filozofie życiowe, ja nie, ja jestem prosty człowiek, 

malarstwo traktuję, może nie jak kopanie łopatą rowów, ale jako prostą rzecz. 

Lubię, maluję, a jak coś wychodzi - to przyjemność, a nie filozofowanie, co tam 

artysta chciał pokazać, co artysta miał na myśli (35M60); 

To co robię jest dla ludzi, chcę żeby się podobało, żeby ktoś się zatrzymał, 

zwrócić czyjąś uwagę. Bo jest taka sytuacja, co można jeszcze w malarstwie 

klasycznym stworzyć? Wszystko już w zasadzie było. Więc jeżeli to robimy, to 

robimy to w jakimś sensie dla siebie, z potrzeby… Rewolucji już nie można 

zrobić. Nie chcemy protestować, nawracać ludzi, szukamy po prostu – pewnie 

samych siebie, ale może też podobnych ludzi (56M56); 

albo osiągnęli sukces (niekiedy też komercyjny) poza województwem. Wówczas, 

ponieważ ich prace cieszą się ponadlokalnym powodzeniem, nie zabiegają ani o lokalne 

uznanie, ani o obecność w lokalnych instytucjach. Niezależność ułatwia im krytyczną 

ocenę lokalnych aksjologii, a nawet zakwestionowanie ich logiki: 
A najbardziej się szczycę tym, że jestem niezależna od nikogo, nie muszę się 

nikomu podlizywać, ani malować pod kogoś, tylko robię to, co chcę i mogę  

z tego żyć. Zresztą mam już dużo tych wystaw, więc nie sądzę, żeby to było aż 

tak istotne, czy będę miała jedną czy dwie więcej (28K40); 

Biorę udział w różnych eventach w całej Polsce i poza nią, więc jednak jestem 

aktywny. Lokalna aktywność z reguły mało mnie interesowała […] Ja też nie 
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mam ciśnienia, żeby udzielać się lokalnie, po prostu mnie to nie interesuje 

(07M40);  

Nie wiem, czy jest coś takiego jak środowisko rzeszowskie. Te osoby, które 

wywodzą się z Rzeszowa są związane z liceum plastycznym, z Wydziałem 

Sztuki. To jest jednak sztuka bardziej klasyczna niż awangardowa. Dużo jest tutaj 

bezpiecznego działania, które może się podobać. Mało jest działań, które ja cenię 

w sztuce, czyli sztuki, która ma coś do przekazania. Większość rzeczy tutaj się 

pokazuje niż przekazuje. One mają wyglądać a nie nieść ze sobą jakąś treść. Dość 

krytycznie to brzmi, ale to jest też jedna z rzeczy, która powoduje, że nie czuję się 

częścią tego środowiska (04M44).    

Udział w plenerze jest specyficznym działaniem, podczas którego 

doświadczanie głębokiego communitas,  może zmienić skale wartości uczestników 

(na czas dłuższy lub tylko na czas jego trwania). Wówczas to siła wspólnoty, która  

łączy uczestników pochodzących z różnych grup, uznających różne skale wartości 

(artyści profesjonalni, nieprofesjonalni, profesorowie, debiutanci itp.),  powoduje, że 

prosta radość wspólnego tworzenia, staje się ważniejsza niż uznane przekonania, np. 

te dotyczące poziomu formalnego czy opanowania warsztatu, oryginalności dorobku 

lub posiadania potwierdzonego dyplomami kapitału kulturowego.   

 

5.4. Podsumowanie 

Na przykładzie badanej zbiorowości można zaobserwować, że uznanie danej skali 

wartości, a nawet odczuwanie jej jako własnej, wynika z poczucia przynależności do 

danej grupy, a przez to identyfikacji z jej ideami. W węższej perspektywie może to być 

społeczność uczniowska, studencka, wspólnota plenerowa, społeczność akademicka, 

stowarzyszenie itp., w szerszej natomiast, może nią być ponadczasowa, uniwersalna 

wspólnota pewnych wartości, charakteryzująca artystów z cenionej „linii” historii sztuki, 

co oznacza solidarną kontynuację ich postaw artystycznych.  

Przyjęcie wartości uznawanych w grupie i manifestowanie ich własną postawą 

artystyczną, daje poczucie wspólnej tożsamości i przynależności do lokalnego środowiska 

artystycznego, bycia również akceptowanym przez nie, co dla badanych jest bardzo 

ważne:  
To jest potrzebne jak tlen dla każdego człowieka. Każdy potrzebuje pochwał, 

ale każdy człowiek przez całe swoje życie odkrywa, kim jest, buduje swoją 

osobowość (34K56); 
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Takie spełnienie można rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, 

czy artysta czuje się spełniony, po drugie, czy otoczenie uważa go za spełnionego, 

dojrzałego artystę. To są takie dwa aspekty tego wszystkiego. Wydaje mi się, że ci 

najwięksi nigdy nie czuli się spełnieni (26M56).  
S. Ossowski (2000: 75) zwraca uwagę, że bardzo często zachowujemy się, jak 

gdyby kierowały nami  wartości uznane, a  gruncie rzeczy kieruje nami obawa skutków 

społecznych innego zachowania się albo chęć uzyskania czyjejś pochwały. Repulsywność 

konsekwencji zaniedbania (wizja wykluczenia, strach przed brakiem okazji do wystaw  

i brakiem zaproszeń) powoduje przezwyciężenie dyskomfortu, jaki budzą przykre 

obowiązki (nieustanna praca, potwierdzanie pasji ilością wystaw, poddawanie się 

krytycznej ocenie koleżanek i kolegów podczas wystaw i konkursów itp.). Podążanie za 

wartościami uznanymi, czyli „doprowadzenie naszej osobowości do wzoru”, jaki jest 

oczekiwany od osoby  nazywającej siebie artystką lub artystą, może być atrakcyjne, jako 

środek do „celu atrakcyjnego bezpośrednio”, czyli uznania ze strony środowiska, zajęcia 

znaczącej pozycji w lokalnym polu oraz wejścia do grupy dysponującej zasobami.   

S. Ossowski (2000: 93), dla opisania współistnienia publicznego wizerunku 

„emanującego” wartościami uroczystymi i prywatnego, zdominowanego przez te 

codzienne, których się wstydzimy, używa pojęcia „fasady”.  Wartości uroczyste są tymi, 

które zdobią tego, kto się nimi przejmuje, dlatego chcemy, by były intensywniejsze, przez 

co bywają częstym przedmiotem naszego aktorstwa (tamże). Podczas sytuacji 

publicznych (wernisaż, wywiad, zajęcia edukacyjne) artystki i artyści przywdziewają 

fasadowy wizerunek, który niczym ekran wartości uroczystych przysłania ich codzienną 

osobowość (tamże: 95). Fasada znika w sytuacjach nieformalnych, „w stosunku do ludzi  

i grup, z którymi współżycie nasze utrzymane jest zasadniczo na podłożu wartości 

codziennych, a nie wartości uroczystych i którzy nie stawiają nam przed oczy żadnych 

wzorów osobowych do naśladowania” (tamże: 94), takich jak przyjaciele, znajomi, czy 

rodzina (lub też badaczka, która na koleżeńskiej imprezie znowu jest po prostu zwykłą 

koleżanką z branży). Znika też na plenerach, gdy „egzystencjalna communitas” sprawia, 

że wśród ich uczestników „potrzeba szczerości jest silniejsza niż potrzeba ukazywania się 

w postaci odpowiadającej szanowanym wzorom” (tamże). 

Na fasadowość pewnych zachowań zwrócił też uwagę J. Alexander (2010: 36) 

pisząc, że aktorzy z rzadka przyłączają się do wspólnot całymi sobą, zwykle angażują 

tylko część swojej natury, kalkulują koszta „prezentowania różnych części siebie  

w otwartej interakcji”, niektóre rzeczy robią „za kulisami”, inne „na scenie”. Z całą 
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pewnością można stwierdzić, że wartości uroczyste odpowiadają okresom „silniejszego 

natężenia łączności społecznej”, czyli okresom, w których silniej odczuwa się ducha 

grupy (podczas wernisaży, zajęć edukacyjnych, konkursów, sympozjów itp.). 

W przypadku badanej zbiorowości trudne jest też stwierdzenie, na ile wartości 

uznawane za uroczyste, są wartościami autotelicznymi, a na ile traktowane są jako 

instrumenty do pozyskania innych wartości. Prawda z jednej strony ma dla badanych 

znaczenie  autoteliczne (do niej dąży się tak w postawie twórczej, jak i w samym dziele, 

uznaje za cel, ideał do osiągnięcia w postawie twórczej) ale też, w momencie gdy 

deklarujący ją, nie są zgodni definicyjnie w tym, czym ona właściwie jest, można 

podejrzewać w takiej postawie instrumentalność. Prawda wówczas, a raczej mówienie  

o niej, staje się sprawdzonym (na przykładzie poprzednich generacji) przepisem na 

sukces artystyczny (deklarowanie jej gwarantuje pozytywną ocenę dzieła i daje nadzieję 

na docenienie przez historyków piszących najnowszą historię sztuki).  

Podobne wnioski można wyciągnąć ze stosunku do pracy. Z jednej strony istnieje 

pewien etos ciężkiej pracy i pasji artystycznej, z drugiej jest to recepta na sukces dawana 

osobom debiutującym: 
Jak ktoś chce bardzo zaistnieć, to musi przede wszystkim dużo malować i 

dużo pokazywać (06K42); 

Radziłbym mu pracować (śmiech), bardzo dużo (08M42). 
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6. WNIOSKI – KONSTRUOWANIE PRAWOMOCNYCH DEFINICJI SZTUKI  

I ARTYSTY 

 

Definicje sztuki i artysty konstruowane są z wartości i nadawanych im znaczeń. 

Schemat funkcjonowania badanej zbiorowości artystek i artystów pozornie niczym nie 

różni się od tego obowiązującego w dużych centrach sztuki współczesnej. Tu i tam 

organizowane są wystawy, w katalogach pojawia się nazwisko kuratora, zamiast pojęciem 

„sztuki piękne” operuje się nowszą formą „sztuk wizualnych” a teksty piszą krytycy.  

Podstawowa różnica tkwi jednak w znaczeniach nadawanych pojęciom, którymi 

operują tak centra jak i peryferie. To jak pojęcia będą rozumiane i jakie wartości do ich 

wyjaśnienia angażowane wynika z uznawanych oraz praktykowanych paradygmatów 

sztuki.   

Legitymację do konstruowania prawomocnych definicji sztuki i artysty,  

w badanym polu sztuki, posiadają artyści, którzy swoim dorobkiem artystycznym zdobyli 

najpierw uznanie jego uczestników, a następnie status „mistrzów”. Są to głównie 

profesorowie polskich Akademii Sztuk Pięknych oraz Wydziałów Artystycznych 

(Instytutów Sztuk Pięknych) lub artyści-pedagodzy, którzy osiągnęli „mistrzostwo” 

formalne, potwierdzone lokalnym uznaniem i nagrodami w międzynarodowych 

konkursach. Oceny profesorów nabierają w badanym polu charakteru obiektywnego, 

ponieważ artyści i artystki właśnie ich uznają za największy autorytet w obszarze sztuki. 

Artysta-teoretyk tym przewyższa teoretyka sztuki, że jego wiedza poparta jest kilkoma 

dekadami własnych zmagań twórczych, dodatkowo jest też, jako absolwent Akademii, 

depozytariuszem „mądrości” poprzednich pokoleń (relacja mistrz-uczeń). 

Według Pierre’a Bourdieu (2001: 261), artysta tworzący dzieło sam jest tworzony, 

w obrębie pola produkcji, przez tych wszystkich, którzy przyczyniają się do jego 

„odkrycia” oraz konsekrowania jako artysty „znanego” i uznanego (krytyków, autorów 

przemów i tekstów, marszandów). W badanym polu funkcje te wypełniają profesorowie  

i pedagodzy szkół i uczelni artystycznych, w mniejszym stopniu artyści kierujący 

instytucjami sztuki. Stanowią oni jedyne w pełni uznawane grono eksperckie. 

 Badanych z profesorami łączą bliskie relacje, ponieważ część z nich wywodzi się 

z Podkarpacia i jest absolwentami podkarpackich liceów plastycznych, część jest 

kolegami ze studiów. Dzięki kontynuowaniu koleżeńskich relacji podtrzymywana jest 

specyficzna wspólnota znaczeń i wartości, łącząca podkarpackie pole sztuki z podobnymi 
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polami w Polsce. Profesorowie są regularnie zapraszani jako jurorzy konkursów oraz 

goście plenerów i sympozjów artystycznych.  

 Ich teksty teoretyczne o sztuce i twórczości innych artystów stanowią wykładnię 

przekonań na temat tego, czym jest sztuka i kim jest artysta. Ponieważ piszący o sztuce 

nie są filozofami lub historykami sztuki, ale artystami, w ich tekstach zawarte są 

przekonania przekazywane w pracowniach uczelni artystycznych, silnie nacechowane 

emocjonalnie i pełne subiektywnych ocen. Poglądy te odzwierciedlają uznawane  

i odczuwane tam skale wartości. Co więcej, są one głęboko zakorzenione w akademickiej 

tradycji myślenia o sztuce.  

Jako ilustracja wpływu, jaki mają wystąpienia i teksty darzonych autorytetem 

profesorów na przekonania badanych, może posłużyć przykład Andrzeja Markiewicza, 

profesora malarstwa z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

w Radomiu. Artysta ten uczestniczył w sympozjum Art. and Science 2. Sztuka 

bioróżnorodności (2018), organizowanym przez ówczesny Wydział Sztuki UR, a jego 

tekst wystąpienia pt. Problem granic sztuki w postmodernizmie, został opublikowany  

w katalogu sympozjum. O sile recepcji jego tekstu może świadczyć fakt, że w środowisku 

artystek i artystów związanych z Instytutem Sztuk Pięknych UR, co druga osoba 

udzielająca wywiadu, uzasadniała swoje przekonania przykładami z tekstu Markiewicza 

(np. wykorzystywanie zwierząt w projektach artystycznych).  

W badanym polu kuratorzy i teoretycy sztuki nie odgrywają większej roli ani  

w procesie tworzenia definicji, ani też nowych strategii działań instytucji, podobnie 

zresztą jak i krytycy, którzy zostali zredukowani bardziej do „roli” popularyzatorów 

wydarzeń artystycznych, niż obdarzeni istotnym głosem w dyskusji.  

Kurator w badanym polu to jedynie nowocześniejszy synonim tytułu „komisarz 

wystawy”, co jest całkowicie sprzeczne ze współczesnym rozumieniem figury kuratora. 

Współczesne praktyki kuratorskie, jak opisuje to Marta Kosińska (2014: 18), pojmowane 

są bardziej jako niematerialny, otwarty, dyskursywny proces, niż umiejętności 

pozwalające aranżować wystawę. Praktyki te mają charakter refleksyjny, zdolny 

tematyzować reguły nie tylko produkcji artystycznej, ale też całego szerokiego pola 

produkcji kulturowej (tamże). Praktyka kuratorska ma w sobie elementy badawcze, sięga 

po interdyscyplinarne metody, by osadzić wystawę w jak najszerszym kontekście 

kulturowym, historycznym, społecznym i politycznym. Osobisty styl kuratora jest równie 

ważny dla „treści” wystawy, jak prace prezentowanych artystów (Brenson 1998: 16). 

Kurator musi być jednocześnie estetykiem, dyplomatą, ekonomistą, krytykiem, 
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historykiem, politykiem i edukatorem widowni (tamże). Jego działania poruszają  

i mobilizują ludzi, inicjują istotne debaty oraz  nadają kierunek dyskusjom o sztuce 

współczesnej. W badanym polu „kurator” to osoba, która po prostu pomogła artyście 

zorganizować wystawę. Jedynym wyjątkiem jest cykl Artefakty, realizowany przez 

Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Są to wystawy tematyczne z wyraźnie 

określoną rolą kuratora. Należy jednak dodać, że poza pojedynczymi wyjątkami, regułą 

jest obsadzanie w roli kuratorów artystów. 

Artystki i artystów w badanej zbiorowości cechuje głęboka nieufność do figury 

kuratora. Kurator przedstawiany jest przede wszystkim jako osoba, która motywowana 

chęcią zysku, uzurpuje sobie prawo do tworzenia prawomocnych definicji sztuki  

i konsekrowania artystów. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku manipuluje 

rzeczywistością, znajdując uzasadnienie dla każdego artefaktu, który można korzystnie 

sprzedać. Takie zakłamywanie sztuki jest sprzeczne z cenioną wśród badanych prawdą  

i szczerością. Co więcej, kuratorzy kreując trendy w sztuce sprawiają, że tworzenie jej 

przestaje być szczere i spontaniczne.  

 Kuratorzy są również postrzegani jako zagrożenie dla istniejącego porządku  

i artystów, kierujących instytucjami sztuki. Figurę kuratora postrzegają oni wyłącznie w 

kategoriach rynkowych, a nie merytorycznych. Ich zdaniem kurator „chce jedynie 

zarobić”. Nawiązanie współpracy oznaczałoby rezygnację z monopolu na prawomocną 

władzę symboliczną w polu, a w konsekwencji, zatrudnianie artystów na stanowiskach 

kierowniczych mogłoby stracić swoje uzasadnienie. 

Z podobną nieufnością przez badanych traktowani są niezależni, współcześni 

krytycy sztuk. Obok kuratorów i właścicieli prywatnych galerii są oni uznawani za część 

machiny przemysłu artystycznego, którego jedynym celem jest pomnażanie kapitału 

ekonomicznego. Ich działania postrzegane są jako agresywna próba zawłaszczenia świata 

sztuki, poprzez narzucanie mu takich koncepcji sztuki i artysty, na jakie w danym 

momencie jest popyt. Działalność współczesnych instytucji artystycznych jest oceniana 

głównie przez pryzmat ich aktywności rynkowej, a nie według kryteriów 

merytorycznych, pozwalających oszacować ich realny wpływ na rozwój historii sztuki 

czy relacji sztuka-odbiorca. Jeżeli dana tendencja jest często spotykana wśród znacznej 

liczby artystów i wzbudza zainteresowanie rynku sztuki, to instytucja, cyklicznie 

prezentująca ich twórczość, automatycznie jest uznawana za część komercyjnej machiny: 
 „Czy spotykana często jednosezonowość nowych „gwiazd” nie jest aby 

dowodem na dyktaturę galerii i krytyków, arbitralnie kreujących rzeczywistość 
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wedle jedynie sobie znanych kryteriów (lub może przy braku kryteriów)? Czyżby 

piszący o sztuce nie dostrzegali niekomunikatywności, banału, wtórności, wielu 

tych pseudoartystycznych działań? A może celowo nie chcą tego widzieć?” 

(Markiewicz 2018: 27).  

 Zaskakiwać może, że młodzi ludzie nie są szczególnie zainteresowani sztuką 

współczesną i innymi paradygmatami niż te wyuczone w szkołach artystycznych. Jak 

zostało to we wcześniejszych rozdziałach opisane, młodzi tęsknią za akademizmem, 

regułami i kanonami w sztuce, są dumni, że podtrzymują tradycję. W wypowiedziach 

dzielą się refleksjami, że wiedza o współczesności jest im do niczego niepotrzebna, a po 

okresie śledzenia wydarzeń artystycznych porzucili takie praktyki, jako nic niewnoszące 

do ich życia. Tego rodzaju postawy pokazują nie tylko, że socjalizacja do uznawanego  

w polu modelu sztuki i artysty jest bardzo skuteczna, ale też, że jest bardzo trwała. 

Przekazana młodym hierarchiczna relacja uczeń-mistrz, staje się dla wielu sposobem 

pojmowania świata sztuki na resztę życia. Nawet wiele lat po ukończeniu studiów, po 

kontaktach z krytykami, kuratorami w różnego rodzaju instytucjach sztuki, to 

profesorowie pozostają dla nich najważniejszymi ekspertami w zakresie sztuki i to ich 

poglądy, obok uznanych klasyków, cytują. 

 Prawomocność konstruowanych w polu definicji artysty i sztuki podtrzymywana 

jest na różne sposoby, przy użyciu różnych narzędzi. Wśród tych najpowszechniejszych 

wymienić można: stałą obecność figury mistrza-profesora (współpraca galerii  

z uczelniami, komisje konkursowe, wystawy, sympozja, plenery), regulaminy konkursów, 

powtarzalność treści w tekstach „krytycznych” o lokalnych artystkach i artystach czy 

tworzenie się grup koleżeńskich wspólnie wystawiających prace o podobnej stylistyce. 

Nie bez wpływu na podtrzymanie pewnej wizji sztuki i artysty jest też kwestia 

infrastruktury, jaka jest (a właściwie nie jest) rozwijana w instytucjach sztuki. Galerie nie 

dysponują projektorami, monitorami, odtwarzaczami mp4 czy  nagłośnieniem, które są 

konieczne do prezentacji sztuki nowych mediów. W wielu galeriach nie można ingerować 

w przestrzeń i naruszyć ścian (prace wieszane są na żyłkach z rurek pod sufitem). 

Programy konkursów i plenerów zakładają użycie tradycyjnych technik, zatem dla osób 

chcących działać w obszarze np. sztuki nowych mediów, performansu czy instalacji, nie 

ma żadnych ofert. Galerie nie podejmują również żadnych inicjatyw w zakresie realizacji 

projektów w przestrzeni publicznej, np. sztuki zaangażowanej społecznie, działań site-

specific, sztuki relacyjnej czy interwencji artystycznych.  
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6.1. Definicja sztuki 
 

Punktem wyjścia do konstruowania definicji sztuki, przez artystki i artystów  

w badanym polu, jest klasyczna definicja Władysława Tatarkiewicza (1975: 52), że: 

„sztuka jest odtwarzaniem rzeczy bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć, 

jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać bądź 

wzruszać, bądź wstrząsać”. Definicja ta rzadko jest cytowana w całości, częściej 

cytowane są jej fragmenty lub też parafrazy. Odtwarzanie dla badanych zdecydowanie 

ustępuje miejsca konstruowaniu form. Artystki i artyści dlatego odcinają się od 

pierwszego kryterium, czyli odtwarzania rzeczy, ponieważ większość z nich jest 

przeciwna realizmowi i naturalizmowi w sztuce, konwencjom, które po prostu odtwarzają 

rzeczywistość. W tekstach i wypowiedziach osób zajmujących się teorią sztuki pojawia 

się postrzeganie abstrakcji jako najdoskonalszej formy, a naturalizmu jako zagrożenia dla 

istoty sztuki: 
 „Uważam, że największym zagrożeniem dla sztuki jest naturalizm. Naturalizm 

po prostu. Wymagam od sztuki jednak pewnego przetworzenia, stworzenia 

pewnej wizualnej utopii, świata autonomicznego, w którym usłyszę jakieś żywe 

tętno. To moja weryfikacja osobista w stosunku do utworu wizualnego, że jednak 

on powinien zaproponować pewien rodzaj niezależności wobec świata 

obiektywnego. I właśnie, poprzez wysoki stopień tej autonomii ma zarazem 

znaleźć z tym światem styk” (Wójtowicz 2019: 44). 

Jeśli już takie tendencje pojawiają się w czyjejś sztuce, to autorzy posługujący się tą 

konwencją, nadają im sens symboliczny lub metafizyczny, wskazując na ich 

instrumentalną funkcję dla wyrażenia poprzez nie własnych stanów wewnętrznych. 

Kluczowym kryterium, które musi być spełnione, aby dzieło zostało 

zakwalifikowane jako sztuka, jest poprawność formy artystycznej. Narracje artystek  

i artystów o tym, czym dla nich jest sztuka, skupiają się na czynnościach związanych  

z konstruowaniem form: najpierw na procesie opanowywania reguł, następnie 

doskonaleniu umiejętności i indywidualizowaniu własnego języka formalnego. Co 

więcej, kategoria formy wprowadza konieczność tworzenia materialnych dzieł, które 

można oceniać w kategoriach estetycznych. 

Najszerzej dyskutowaną kategorią, zaczerpniętą z definicji W. Tatarkiewicza, jest 

wyrażenie siebie poprzez dzieło. To właśnie jest uważane w badanej zbiorowości za 

podstawowy cel działań artysty. Taką koncepcję sztuki można również znaleźć w pismach 
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teoretycznych Wassily Kandinky’ego. Co ważne, artysta wyraża swoje nastoje, emocje, 

stany ducha, a robiąc to w sposób intuicyjny i spontaniczny, antycypuje swoim zamyśle 

podobną recepcję u widza. 

Pojawienie się emocji u odbiorcy, jako reakcji na dzieło, według badanych jest 

potwierdzeniem, że mamy do czynienia ze sztuką. Ich brak stawia pod znakiem zapytania 

status obiektu. Takie podejście zawęża pojęcie sztuki do artefaktów tworzonych 

tradycyjnymi technikami, według reguł i kanonów nauczanych na uczelniach 

artystycznych. Profesorowie, własne preferencje ukształtowane w kręgach akademickich, 

uważają za obiektywne i uniwersalne, co więcej, przyjmują, że uznawane przez nich 

wartości są wartościami powszechnie odczuwanymi:  
„Dlaczego przed obrazami Caravaggia, Rembrandta czy Vermeera można stać  

i z zainteresowaniem kontemplować je, podobnie jak jemu współcześni, mimo 

upływu wieków? Chętnie też do nich wielokrotnie powracamy. Czemu natomiast 

akt (projekt) obierania ziemniaków przez Julitę Wójcik w Zachęcie, (itp. 

działania) wywołują jedynie wzruszenie ramion? Nie czujemy także potrzeby 

powracania do nich w jakikolwiek sposób” (Markiewicz 2018: 27).  

Wywołanie emocji dla wielu jest „podstawowym warunkiem sztuki”, który 

koniecznie musi być spełniony. Według większości badanych emocje powinny 

dominować podczas odbioru dzieła (rozmówcy nazywają to poruszeniem, przeżywaniem, 

współodczuwaniem). Sami, socjalizowani do określonych tradycji, emocjonalne impulsy 

odbierają przede wszystkim z warstwy formalnej obrazu: 
Ja - wychowana na tradycji - jednak lubię jak jest kompozycja, jak jest kolor, 

jak mi coś w duszy zagra, jak mnie poruszy. Czy to będzie kolor, czy 

kompozycja. Może nie literatura, prawda? Ale jakaś opowieść, która jest zawarta. 

Wyraz, zaangażowanie emocjonalne, które mogę sobie odebrać jako widz. Nawet 

nie jako artysta, ale jako widz (02K53).  

W badanym polu społecznym „prawdziwą”, „dobrą”, „czystą” sztuką jest zatem ta, 

której odbiór opiera się odczuwaniu emocji. Sytuacja według badanych komplikuje się 

wraz z pojawieniem się prac tworzonych w paradygmacie współczesnym. Wartości 

formalne i warsztatowe często nie odgrywają w nich istotnej roli, a dodatkowo 

bezpośrednie oddziaływanie dzieła może być zakłócone brakiem wiedzy na temat 

kontekstu pracy. Co więcej, wielokrotnie komunikat do widza formułowany jest  jako 

dodatkowy tekst. W badanym polu bezpośredniość i natychmiastowość odbioru 
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(spontaniczność) jest wyraźnie wyżej ceniona, niż odwołująca się do wiedzy i intelektu 

pogłębiona, wielokontekstowa analiza treści:  
Nie chcę tutaj narzekać, ale coraz mniej jest kontaktu z taką sztuką czystą 

obrazową, w sensie obrazu. Duża ekspansja sztuki tak zwanych nowych mediów, 

gdzie wejście i zrozumienie całego mechanizmu i przyczyny działań, przyczyny 

powstania filmu czy projektu, no to już się tak odbywa, wymagają od odbiorcy, 

czy ode mnie, poświęcenia czasu, żeby zrozumieć, żeby dojść i przeczytać. Teraz 

jest bardzo dużo interesujących tego typu inicjatyw. Natomiast odbieram to jako 

rodzaj funkcjonowania twórców w sposobie ich wypowiedzi, bo uważają, że to 

jest ich forma wypowiedzi, czy komunikatu. Natomiast dla mnie 

przyjemniejszym albo bardziej zatrzymującym mnie, jednak jest przedmiot  

w sensie obrazu, grafiki, filmu też, fotografii (21K50). 

Dzieło sztuki jest dla badanych czymś autonomicznym, co nie potrzebuje 

dodatkowego komentarza. Jeśli jest właściwie stworzone, to przemawia. Stosowana we 

współczesnej sztuce praktyka budowania dyskursu wokół pracy poprzez osadzenie jej  

w danym kontekście, jest interpretowane jako potwierdzenie niewystarczających 

kompetencji w dziedzinie sztuki:   
„Dlaczego we współczesnych dziełach i tzw. artystycznych działaniach, jest tyle 

niekomunikatywności, banału, nonszalancji, braku formy, bylejakości 

warsztatowej itp. – jednym słowem – płycizny? Czy coraz częściej stosowany 

przez artystów komentarz werbalny ma zastąpić niedostatek plastycznego 

wyrazu? (Nie domalowałem, bo nie potrafię, to z boku dopiszę)” (Markiewicz 

2018: 27). 

Podczas kwalifikowania wytworów jako dzieł sztuki badani sięgają po kategorię 

szczerości, czyli wartość uznaną i odświętną. Zgodnie ze znaczeniami nadawanymi 

pojęciu szczerości, sztuką będzie to, co nie uwzględnia najnowszych trendów 

artystycznych, ale jest projekcją osobowości autorki lub autora (tworzący pewne 

continuum w ramach własnego stylu), jest przeznaczone do kontemplacji, nie jest 

obliczone na „robienie wrażenia”, jest emocjonalne, zamiast bycia wykalkulowanym.  

W badanym polu, jak i w podobnych środowiskach, jednym z głównych zarzutów 

formułowanych pod adresem artystek i artystów tworzących instalacje, performance, 

sztukę nowych mediów itp. jest szybkość i łatwość osiągania zamierzonego celu oraz 

medialność takich działań: 
Tak jest tylko wtedy, kiedy ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ja na uczelni no 

musiałam tam odbębnić tych sto sześćdziesiąt godzin dydaktycznych i na 
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przykład widziałam, jak robione były obrazy, nazywam to wynikiem 

mechanicznym. To znaczy, że jeśli ja wezmę lalkę, połamię, nasypię powiedzmy 

strużek po ołówku, zaleję wszystko czerwoną farbą, to wszystko przymocuję na 

płótno i napiszę hasło „stop aborcji”, no to w tym momencie w ogóle efekt 

mechaniczny jest, ale czy on jest sztuką? To nie (22K54). 

Cechom tym przeciwstawiany jest etos artysty zaczerpnięty z historii sztuki, który 

uosabia uznane wartości: 
„Jeśli spojrzymy wstecz poprzez amfiladę historii, to niezależnie od tego,  

w którym zwrócimy się kierunku, ani jak daleko uda nam się zaglądać, 

napotkamy niekończące się poszukiwania i często heroiczną pracę, której efekty 

kosztowały życie, honor lub zapomnienie. Może nie odbywa się to w światłach 

reflektorów na wielkiej scenie jaką jest życie, zajęte oświetlaniem zupełnie 

innych sfer, ale wciąż powstają i będą powstawać wielkie dokonania – dzieła – 

wynik zmagań kreatywnych, wobec których nie pozostaje nic innego, niż stojąc 

przed nimi z szacunkiem pochylić głowę” (Markiewicz 2018: 27).  

Wypowiedź ta wskazuje na ważną tendencję, obecną podczas konstruowania 

definicji sztuki i artysty, mianowicie, że na wszystko, co dzieje się współcześnie, patrzy 

się przez pryzmat historii sztuki. To przeszłość dostarcza definicji teraźniejszości, w niej 

szuka się odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania. Istotne jest też to, że nie jest to cała 

przeszłość, tylko określone, wyodrębnione z niej tradycje. Autor wypowiedzi wyraźnie 

wskazuje kierunki, w których należy patrzeć. Są nimi te biografie, w których zrealizowała 

się romantyczna wizja poświęcenia dla sztuki, które jak w soczewce skupiają 

najistotniejsze dla badanej zbiorowości wartości: etos ciężkiej pracy, pasję, ciągłe 

poszukiwania czy bezinteresowność.  

Gdy artystka lub artysta używa tradycyjnych mediów sztuki, prace pozwalają się 

łatwiej pod tym kątem oceniać. Jeżeli szczerość w dziele jest kojarzona ze 

spontanicznością i działaniami intuicyjnymi, to pozwala się łatwo odczytać poprzez 

analizę sposobu operowania środkami artystycznymi. Ocena staje się trudniejsza lub 

nawet niemożliwa, gdy dzieła konceptualne, czy też te związane z nurtem krytycznym, są 

konstruktami intelektualnymi, wykorzystującymi nowe media, nietypowe materiały czy 

przedmioty gotowe. Wówczas, wśród badanych pojawia się konsternacja, gdy nie mogą 

się odwołać do znanych im, ustalonych społecznie kryteriów ocen: 
Oprócz malarstwa istnieje też wiele innych mediów, o których trudno jest 

cokolwiek powiedzieć. Nie jestem w stanie np. o performansie powiedzieć, czy 

jest dobry, czy nie, bo nie ma kryteriów performansów, a przynajmniej ja o nich 
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nie wiem. Jeśli wywoła w kimś emocje, to jest trafiony i dobry. Co jest dobrą,  

a co złą sztuką, to jest też ustalane przez krytyków (07M40). 

Wypowiedzi badanych, jakie pojawiały się w trakcie wywiadów, pokazują 

umiarkowane zainteresowanie sztuką współczesną. Najczęściej ich wiedza jest bardzo 

powierzchowna i bazuje na informacjach zapamiętanych z wykładów lub zasłyszanych od 

znajomych. Poza nielicznymi wyjątkami, nie odwiedzają oni instytucji kulturalnych  

w Polsce, głównie utrzymują kontakty z podobnymi środowiskami akademickimi i tymi 

skupionymi wokół galerii BWA lub oddziałów ZPAP.  

Opinie o sztuce współczesnej są o tyle istotne, że pokazują rzeczywiste, a nie tylko 

deklarowane kryteria jakimi operują badani, gdy kwalifikują coś jako wartościowe 

działanie artystyczne lub dobrą sztukę (niekiedy też jako sztukę „w ogóle”). Paradygmat 

współczesny badani kojarzą z Zachodem. Postrzegają go jako działania 

podporządkowane prawom rynku, których szybki sukces wynika ze sprawnej promocji  

i jest nie tyle sukcesem artystycznym, co wyłącznie komercyjnym. Takie działania w ich 

wyobrażeniu przenikają do Polski, znajdują tu naśladowców skuszonych łatwą karierą  

i pieniędzmi, ale są czymś zewnętrznym wobec historii polskiej sztuki i obcym jej 

najlepszym tradycjom. 

Znaczące jest też to, że artystki i artyści nie umieją mówić o współczesnych 

zjawiskach, brakuje im do tego wiedzy historycznej i odpowiednich pojęć: 
No i tutaj nastała cisza (śmiech). Nie wiem jak to ująć w słowa (15M35); 

Nas nie uczono mówić o sztuce. Od tego są krytycy. Nas uczono w szkole 

roboty, historia sztuki była tylko ogólna (35M60). 

Większość rozmówców poprzestaje na interpretacji współczesnej sztuki  

w kategoriach skandalu czy kpiny z widza. W takich wypowiedziach nie padają ani 

nazwiska autorów, ani tytuły prac lub wystaw. Najczęściej zasłyszany gdzieś przypadek 

jest traktowany jako reprezentatywny dla całej sztuki współczesnej oraz jako dowód 

braku w niej jakichkolwiek wartości. Mówiąc o sztuce współczesnej przede wszystkim 

eksponowana jest jej banalność, a nawet śmieszność: 
Jeżeli na wystawie mamy zwykłe kulki z plasteliny pomieszane i to jest 

podniesienie do rangi sztuki, to też można się zastanowić, co teraz jest sztuką 

(03K44); 

Tak, każdy może się nazwać artystą, może pokazać byle co i powiedzieć, że to 

jest sztuka. W jakiejś galerii słuchawki były położone na podłodze – sztuka. 

Ludzie się zastanawiali czy ktoś zostawił, czy to faktycznie jest eksponat 

(05M25); 
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Znowu mi się przypomniała sytuacja - koleżanka z Tarnowa mówi: „Teraz 

mamy taką nową panią dyrektor, że no nic... Jakiś wentylator tam stał na środku. 

Ja sobie myślę, że trzeba temperaturę obniżyć, albo żeby dzieło sztuki miało 

optymalne warunki (śmiech). Okazało się, że to jest „dzieło sztuki”. I ona mówi: 

„Nie rozumiem niektórych działań, ale jesteśmy teraz trendy i pokazujemy 

wszystko co się da” (06K42). 

Co więcej, określając swoją odmienność od artystów współczesnych działających  

w ramach światowego mainstreamu, badani przede wszystkim kładą nacisk na aspekt 

formy dzieła oraz szczerość działań. Częstym problemem dla nich, w recepcji sztuki 

współczesnej, jest nie tyle jej kontrowersyjna treść, co niedostateczne walory formalno-

estetyczne prac. Z jednej strony artyści szanują „gest Marcela Duchampa” i są świadomi 

jego konsekwencji dla rozwoju sztuki, z drugiej strony nadal w ocenie posługują się 

modernistycznymi, formalnymi kryteriami oceny, prawdopodobnie jedynymi jakie są 

przez nich uznawane. 

 Wartości reprezentowane przez sztukę współczesną są lepiej znane tym artystkom 

i artystom, którzy odwiedzają awangardowe galerie. Mimo ich znajomości nie są one ani 

do końca uznane ani odczuwane. Jest to właściwie bardziej uznanie cudzego uznania. 

Przekazy o pozytywnym odbiorze danych działań przez „znaczących innych” 

(poruszających się w obydwu paradygmatach profesorów, kolegów/koleżanki ze studiów) 

skłaniają badanych do przyznania, że są jakieś pozytywne cechy w realizacjach z obszaru 

paradygmatu współczesnego, chociaż niezgodny z ich przekonaniami czy odczuciami:  
Raczej w większym stopniu to jest pozytywny stosunek, próbuję docenić to, co 

ktoś stworzył i sposób w jaki to pokazał. A czy jest to zgodne z moim 

przekonaniem, to już moja sprawa (15M35); 

Nigdy w kontakcie ze sztuką zaangażowaną, polityczną, krytyczną nie 

doznałem istotnych przeżyć (Wójtowicz 2019; 44). 
 Sztuka współczesna wykracza nieustannie poza tradycyjnie rozumiane ramy sztuki, 

dążąc nawet do całkowitego zatarcia granicy między nią, a rzeczywistością codzienną. 

Tymczasem w badanej zbiorowości funkcjonują mocne przekonania o konieczności 

respektowania granic, szczególnie tych związanych ze sferą etyki i moralności.  

W rozmowach o granicach sztuki najczęściej pojawiają się odwołania do akcji 

Guillermo Vargasa, który „zaprezentował” konanie psa w galerii (co być może wynika  

z faktu, że praca ta została szczegółowo omówiona na sympozjum w 2018 r. w referacie, 

a następnie we wspomnianym wcześniej tekście profesora A. Markiewicza). Owa 
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szczególnie kontrowersyjna akcja, dla badanych jest przykładem działań, które sytuują się 

poza definicją sztuki, a głównym kryterium wykluczenia jest niemoralność tego rodzaju 

działań: 
 [Czy w sztuce powinny być granice?] Tak. Nie rozumiem takiej sztuki, gdzie 

np. cierpi jakieś zwierzę zamknięte w galerii. To nie jest artyzm, to jest okropne. 

Oczywiście można znaleźć odniesienie, ale myślę, że artysta powinien się przed 

tym zatrzymać. Całe zdarzenie nie jest tego warte (19K31). 

Podobny sprzeciw wśród badanych wywołują działania związane z cierpieniem 

człowieka; jego osobistymi dramatami, intymnymi szczegółami jego kondycji fizycznej 

itp. Tu również według badanych przebiega granica, między tym, co sztuką jest i co nią 

nie powinno być nazywane. 

 Badani, oceniając sztukę, często sięgają po kategorie dobrego lub złego smaku.  

W ich przekonaniu sztuka powinna wnosić pozytywne wartości w zarówno w wymiarze 

estetycznym, jak i moralnym. Artysta powinien kierować się zasadami dobrego smaku, 

czyli tworzyć dzieła, które są „miłe dla oka”, zgodne z normami społecznymi, nie budzą 

w widzach zakłopotania, ale rodzą pozytywne emocje. Przeciwieństwem takiej postawy 

artystycznej są liczne osoby tworzące w paradygmacie współczesnym. 

Analiza poglądów artystów dotyczących sztuki współczesnej prowadzi do wniosku, 

że postrzegają ją jako coś bardziej godzącego w dobre imię i rangę sztuki, niż coś, co 

może wzbogacać odbiorców. Sztuka taka oparta jest na wartościach, które są 

biegunowym przeciwieństwem tych cenionych w badanym polu. Są to: nieuczciwość, 

fałsz, pycha, chciwość, banalność przekazu, partactwo, lenistwo czy cynizm. Badani 

wyraźnie dystansują się wobec współczesnych praktyk artystycznych, obsadzając tego 

rodzaju twórców w roli „obcych” uosabiających najgorsze cechy, w kontraście do 

przedstawicieli własnego środowiska. Dobór dosadnych epitetów w ich wypowiedziach 

wskazywać może na odczuwanie gwałtownych emocji sprzeciwu wobec praktyk 

„obcych”: 
 W plastyce współczesnej jest bardzo dużo chłamu, niegodziwości, bo się kogoś 

tam lansuje na zasadzie takiej, że sprzedał obraz nijaki za 250 tyś funtów, to się  

z tego robi straszny szum medialny. Pokory więcej, szacunku. Grupa 

instalatorów: robią jakieś idiotyczne rzeczy, laleczki rodzą Barbie, walą kupę  

z drabiny na portret matki, takie akcje potem kręcone i potem to jest w muzeach 

pokazywane jako wielka sztuka. Jest bardzo źle, nie ma autorytetów… Jest 

bardzo dużo nieuczciwości. Biorą w jakiś sposób pieniądze z Ministerstwa 
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Kultury, na coś, co potem ląduje na śmietniku. Jestem zniesmaczony po prostu 

(Audycja nr 15 tom 1); 

Od czterdziestu lat, odkąd sztuka konceptualna spowodowała, że właściwie 

artysta może - będąc amatorem w każdej z dziedzin - wypowiadać się, czy to  

w sztuce teatralnej, czy w filozofii, wszędzie, czy nawet w muzyce, oprócz tych 

ich amatorskich działań, które są usankcjonowane dyplomem, oczywiście nie  

z tych dziedzin, tyko dyplomem ze sztuki, sankcjonuje ich każde zachowanie na 

scenie artystycznej… i teraz w związku z zetknięciem się tych dwóch światów, 

ten, ja nazywam go „fałszywym”, gdzie artyści grają role przeróżnych innych 

dyscyplin, jest usankcjonowany, ponieważ utworzyły się takie kanały i takie 

możliwości realizacji tych artystów poprzez tę sztukę, która przestała nawiązywać 

do sztuki czystej i jest oparta o socjologię, o filozofię, o historię, o muzykę,  

o jakieś działania parasceniczne i uczestniczymy w tej chwili w olbrzymim 

obłędnym systemie, który zalegalizował fikcję, niekonsekwencję, brakoróbstwo, 

niewiedzę, a brak właśnie przełożenia sztuki i działania związanego ze sztuką na 

odbiorców, wręcz zamulenie tego poprzez brak historyków sztuki, którzy by 

tłumaczyli, co jest dobre, co jest złe. Wszystko zmierza w stronę katastrofy  

i zmierzając w stronę katastrofy zostało jakby absolutnie wyłączone  

z prawdziwego, uczciwego obiegu, który by ukształtował człowieka, który 

chciałby język plastyki zrozumieć, uczynić swoim ten język i uczyć się na 

podstawie tego (25M60).   

Artystki i artyści opowiadają się przeciw nowym, zmieniającym się tendencjom  

i nurtom w sztuce, co zgodne jest z refleksjami na ten temat Wasily Kandinsky’ego. 

Teoretyk ten był przeciwny trendom i sztuce, która w wyraźny sposób odzwierciedla 

epokę, ponieważ „przemija szybko i staje się moralnie martwa, gdy tylko zmieni się 

podtrzymująca ją atmosfera”, natomiast  „sztuka ponadczasowa”, oparta na czysto 

formalnych wartościach „posiada w sobie samej zapładniającą i proroczą moc, jest  

w stanie szeroko i głęboko oddziaływać” (Kandinsky 1996: 28): 
W ogóle trend w sztuce jest dla mnie tematem nie na miejscu. Dawniej może 

występował trend w sztuce, ale to było coś nowego. Teraz mówi się, że w sztuce 

wszystko już było. Moim zdaniem nie chodzi tylko o to, żeby w sztuce pojawiało się 

coś nowego. Uważam, że sztuka powinna być prawdziwa (19K31). 

 Postawa, gdy adaptuje się do swojej twórczości modny trend, nie jest 

akceptowana społecznie w badanym polu. Sięgnięcie po sprawdzone, cieszące się 

popularnością rozwiązanie stawia pod znakiem zapytania szczerość artysty, która jest dla 

badanych jedyną drogą do  osiągnięcia najwyżej cenionej przez nich  prawdy. Moment 
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powrotu do wartości cenionych w lokalnym polu, po próbach zdobycia rozgłosu poza 

jego granicami, opowiadany bywa jak świadectwo duchowego nawrócenia: 
Teraz dla mnie jest rzeczą najważniejszą, żeby to była jakaś prawda, że nie chcę tu 

wymyślać jakichś rzeczy, jakiś symbolizmów, że wymyślane skądś tam, że jakieś 

tendencje albo coś sobie domaluję i to będzie fajne, efektowne... Robiło się to po to, 

żeby zdobyć ten aplauz, żeby coś powiedzieć, teraz zależy mi na tym, żeby to było 

szczere i zrozumiałe (08M42).  

 

6.2. Definicja artysty  
 

Artystki i artyści w badanej zbiorowości nie są zgodni do co znaczenia słowa 

artysta.  Pierwsze różnice zdań dotyczą traktowania tytułu „artysta” jako jednej z wielu 

kategorii zawodowych. Dla części badanych jest to po prostu wyuczony i wykonywany 

zawód, dla innych nie tyle zawód, co powołanie, misja, pasja czy styl życia. Ci pierwsi, 

nie wahają się nazywać siebie rzemieślnikami, a aktu twórczego zwykłą pracą zarobkową. 

Pozostali wykluczają takie podejście, ponieważ jego prozaiczność jest sprzeczna  

z odczuwanym przez nich wewnętrznym imperatywem tworzenia, poczuciem 

wyjątkowości własnych działań, postrzeganych wielokrotnie w kategoriach 

transcendentnych.  

Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi podejściami odnotować można również dwie 

postawy „kompromisowe”, łączące te dwa podejścia i uzasadniające ich współistnienie. 

Pierwsza polega na oddzielaniu we własnej praktyce momentów, gdy tworzy się sztukę 

czystą i wówczas jest się artystą, od bardziej rzemieślniczej, komercyjnej „produkcji”, 

gdy artystą się nie jest. Druga zakłada przejście etapu bycia rzemieślnikiem (faza nauki  

i opanowywania warsztatu) jako koniecznej bazy, by dalej się rozwijać i stać się z czasem 

artystą. 
Trzeba ćwiczyć rzemiosło, być dobrym rzemieślnikiem. A dopiero po wielu latach, 

gdy się już ma tę wiedzę, kiedy można zająć stanowisko jest w miarę, użyję  

w cudzysłowie „mądre”, kiedy się ma słownictwo fachowe, wtedy podejmuje się 

decyzje, co do spraw formy i treści, i jest się artystą (16M63). 

 Co więcej, przez jednych pojęcie „rzemieślnik” jest waloryzowane pozytywnie – 

uosabia solidny warsztat i szacunek dla tradycji, dla innych przeciwnie, jest 

przywoływane na określenie zgodnej z regułami, ale bezrefleksyjnej produkcji 

artystycznej.  
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Skłonność do postrzegania artysty w kategoriach wyższych niż czysto zawodowe, 

odzwierciedla też niechęć do tytułu „artysta-plastyk”, który zaczął być nadawany 

absolwentom uczelni artystycznych w okresie PRL. Plastyk badanym kojarzy ze sztuką 

użytkową, czyli z czymś funkcjonalnym, estetycznym, ale pozbawionym tego, co badani 

określają „duchem” lub „przesłaniem”. Dodatkowo myślenie o artyście, jako 

wykonywanym zawodzie, utrudnia brak lokalnego rynku sztuki, czyli możliwości 

utrzymywania się z własnej twórczości. Przez większość badanych sztuka tworzona jest 

po godzinach etatowej pracy: 
Jestem urzędnikiem, a po południu ojcem. Artystą jestem dopiero, gdy uda mi 

się znaleźć czas (26M56). 

 Dlatego ograniczanie pojęcia artysty wyłącznie do jego zawodowego znaczenia jest 

bardzo rzadkie. Wśród badanych funkcjonują raczej przekonania o wyjątkowości 

artystów, jako posiadaczy specyficznych, wrodzonych predyspozycji. Pierwszą z nich jest 

talent, z którym trzeba się urodzić. Kolejną z nich jest szczególnego rodzaju wrażliwość 

(„inny próg wrażliwości”), dzięki której artystki i artyści inaczej odbierają i interpretują 

świat; głębiej odczuwają i przeżywają. Następną jest nieustannie odczuwana potrzeba 

kreacji, która przejawia się nie tylko podczas pracy nad dziełem, ale również w życiu 

codziennym. Jest to stan, opisywany przez badanych jako bezwiedne, nieustanne, 

wewnętrzne przetwarzanie wrażeń. 

Posiadanie wrodzonego „daru” jest konieczne, ale niewystarczające, by nazwać 

siebie artystą. W lokalnym polu sztuki, należy spełnić jeszcze inne warunki, co jest 

weryfikowane poprzez wewnętrzne kryteria i procedury. Stosując je, badani dokonują 

selekcji „kandydatów do oceny”, dzieląc ich na tych, którzy są artystami („poważnie 

traktują sztukę”) i tych, którzy się nimi jedynie nazywają. 

Innymi kryteriami weryfikującymi, czy dla badanych ktoś jest artystą, czy też nie 

oraz jakiej klasy, są: posiadany warsztat i poziom opanowania oraz operowania językiem 

formalnym sztuki. Jednak i tutaj pojawia się dodatkowy warunek ‒ celem „prawdziwego” 

artysty nie jest pusta wirtuozeria, ale umiejętność tworzenia dzieł, które poruszają 

odbiorcę, wywołując w nim emocje i przez to zostają zapamiętane. 

Do powyższych kryteriów formalnych, część badanych dodaje jeszcze istotność 

przekazywanych treści, aby prace miały jakieś wartościowe przesłanie. Istnieje również 

dość powszechne przekonanie, że można zweryfikować czyjąś postawę obserwując, czy 

dana osoba ciężko pracuje nad swoim rozwojem i czy robi to z pasją.  
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Szczególnie przedstawicielki i przedstawiciele starszego pokolenia, odmawiają 

sobie prawa do tytułu artysty w momentach, gdy nie są aktywni twórczo. Często recytują 

regułę, że „artystą się nie jest, artystą się bywa”, co wydaje się mieć wśród nich długą 

tradycję. Osoby ze średniego pokolenia zetknęły się z nią jeszcze na studiach, z ust 

swoich profesorów, a teraz przekazują ją swoim studentom. Stwierdzenia w rodzaju:  

„u nas wypada mieć taką filozofię romantyczną, bycia artystą, bywania artystą” 

(60M56), pokazują, że jest to powszechnie przyjęta i akceptowana postawa,  

w przeciwieństwie do tytułowania siebie artystą: 
 Jeśli chodzi o słowo artyzm, że jestem artystą. My byliśmy w naszej edukacji 

bardzo tępieni za to, żeby się tak nie wyróżniać i byliśmy skromni (59K66). 

Szczególnie dla starszego pokolenia słowo artysta jest tytułem, na który należy 

sobie zasłużyć dorobkiem. Jest ideałem, do którego powinno się dążyć poprzez ciężką 

pracą. Mówienie o sobie jako artyście jest traktowane jako przejaw pychy. Z tego powodu 

część osób, obawiając się krytyki ze strony środowiska, unika nazywania siebie artystą: 
Tylko powiedz, że jesteś artystą, to zaraz ci coś znajdą, żeby ci udowodnić, że 

jednak nim nie jesteś (03K53). 

Zabezpieczeniem przed byciem posądzonym o megalomanię, jest manifestowanie 

własnej skromności w tym temacie, poprzez podkreślanie ciągłego niezadowolenia  

z efektów i opowiadanie o nigdy niekończących się poszukiwaniach. W codziennym 

życiu badani wolą nazywać siebie nauczycielami, malarzami, grafikami czy rysownikami. 

Dodatkowo, jak sami twierdzą, jako malarze czy rysownicy tworzą z mniejszym 

obciążeniem psychicznym, niż „podchodząc do sztalugi jako artyści”. Jako zbiorowość 

wydają się być mniej krytyczni względem osób rezygnujących z tytułu artysty na rzecz 

skromniejszych określeń. 

Taki stosunek do miana artysty, jak zostało to wcześniej wspomniane, jest 

przekazywany młodszemu pokoleniu przez wykładowców. Od początku wpaja im się, że 

tytuł ten jest zarezerwowany dla osób dojrzałych, z dużym doświadczeniem i dorobkiem, 

które zdobyły uznanie w środowisku. Jest on bardziej czymś nadawanym w akcie uznania, 

niż zwykłym określeniem zawodu, do którego uprawnia dyplom ukończenia uczelni.  

Korektę tego rodzaju postawy w przypadku młodych, mogłyby przynieść kontakty 

poza lokalnym polem sztuki; konfrontacja z innymi zbiorowościami i ich systemami 

znaczeń i wartości. Tymczasem tego rodzaju spotkania, owszem, rodzą refleksje na temat 

znaczeń tytułu artysty, ale nie prowadzą do trwałej rewizji przekonań i zmiany wpojonych 

nawyków: 
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Ludzie nie lubią, tak się krępują, ale ostatnio rozmawiałam z takim estetykiem, 

na jakimś tam sympozjum, nie pamiętam na jakim, ale w Katowicach. No i on mi 

właśnie powiedział, że on tego nie rozumie, że my tak się krygujemy, że artystą 

się bywa, a nie się jest. No wiadomo, że to jest taka nazwa, może trochę 

napompowana nazwa, bo też nie to, jest się artystą i koniec. Nazwa może taka jest 

pejoratywna jakoś tak (44K37). 

Jedyne sytuacje, gdy badani bez zahamowań używają tego tytułu, to te publiczne, 

kiedy aktorzy odgrywają performanse kulturowe (wernisaże, finisaże, konkursy, 

sympozja). Wtedy „aktorzy, indywidualnie bądź zbiorowo, prezentują innym znaczenie 

swej sytuacji społecznej”, znaczenie, w które oni – jako aktorzy społeczni – świadomie 

bądź nieświadomie chcą, aby uwierzyli inni (Alexander 2010: 370). W tych przypadkach 

celem jest przekonanie publiczności, że ma ona do czynienia z konsekrowanym przez 

instytucję artystą lub artystką oraz dziełami o randze sztuki. Sugestywny performans 

posiada walory edukacyjne. Podniosła atmosfera, operowanie terminami artysta i sztuka, 

ma wyrobić odpowiedni smak artystyczny i przekonać do uznawanego w polu 

paradygmatu i powiązanego z nim kanonu wartości. Co ciekawe, podczas wernisaży 

wystaw artystów-pedagogów z kierunków artystycznych operuje się nadmiernie tytułami 

naukowymi uczestników. W tym przypadku performans służy dodatkowo potwierdzeniu 

wysokich kompetencji naukowych prezentowanych artystek i artystów. 

Badani nie bulwersują swoją sztuką, a ich styl życia niewiele różni się od 

przedstawicieli innych zawodów. Nie doświadczają odrzucenia, czy niezrozumienia ich 

wyborów. Bycie artystą budzi raczej zainteresowanie a nawet podziw w ich otoczeniu. 

Dodatkowo, typowe dla pola podtrzymywanie elitarnego statusu sztuki powoduje, że 

artystki i artyści dostarczają lokalnym elitom przestrzeni, gdzie mogą manifestować swoją 

pozycję społeczną: 
Trudno jest mi powiedzieć, bo ja właściwie podczas studiów i teraz mam bardzo 

dużo przyjaciół, którzy są spoza branży w cudzysłowie, to są prawnicy, 

ekonomiści. Dla nich to, co robię, to jest wariactwo, w takim sensie, że jest to 

rodzaj nadbudowy, który czasem jest potrzebny, czasem niepotrzebny. Kiedyś to 

w ogóle było niezrozumiałe. Natomiast teraz, ci ludzie żyją w pewnym kręgu, czy 

na pewnym poziomie, gdzie ta sztuka wchodzi do domów, jest w galeriach, jest 

rodzajem posiadania obrazu, czy bycia na wernisażu, jest pewną formą 

wyróżnienia ich i to staje się teraz łatwiejsze, zrozumienie im, dlaczego tak jest 

(21K50). 
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Postawy w badanym polu wobec tytułu artysty, są modyfikowane w reakcji na 

obserwowane zmiany w przestrzeni społecznej. Wielokrotnie poruszanym w rozmowach 

problemem była zbyt duża ilość osób pretendujących do miana artysty, a przez to 

dewaluacja rangi tego tytułu. Powrót do tytułowania siebie poprzez nazwę specjalizacji 

(np. grafik czy malarka) jest, z jednej strony formą zamanifestowania sprzeciwu wobec 

panującej dewaluacji, z drugiej zaś, sposobem na wyróżnienie siebie z grona 

„uzurpatorów” jako wykwalifikowanego specjalisty: 
Wolę mówić o sobie malarz. Artysta jest słowem, które obejmuje wiele osób, 

które się zajmują przeróżnymi rzeczami. Słowo to w zasadzie mówi niewiele, 

używa się go, jeśli chce się komuś zaimponować albo jeśli ironicznie chce się tak 

o kimś powiedzieć, gdy nie wiadomo, czym się ta osoba zajmuje i za co bierze 

pieniądze. Nie mam problemu z używaniem tego słowa, ale tak naprawdę nie ma 

ono dla mnie wielkiego znaczenia, wolę słowo malarz lub twórca obrazów 

(12M43). 

Podczas gdy część środowiska broni elitarności pojęcia sztuki i artysty, 

równocześnie znaczna jego część reprezentuje stanowisko odmienne, opowiadając się za 

popularnymi koncepcjami pankreacjonistycznymi. Według nich każdy, kto ma taką 

potrzebę, może być artystą. Mogłoby się wydawać, że badani są podzieleni na 

zwolenników ekskluzywnej i inkluzywnej definicji artysty, tymczasem wszyscy należą 

raczej do pierwszej grupy. Pozorna otwartość wynika z sumiennego „odrobienia” lekcji 

historii sztuki, a przez to znajomości wielu amatorów, którzy weszli do kanonu sztuki 

światowej. Vincent van Gogh, Nikifor, Celnik Rousseau, Paul Gaugin, Paul Cèzanne  

(i in.) nigdy nie odbyli studiów artystycznych, byli niedoceniani za życia, ale osiągnęli 

wyższy poziom artystyczny niż niejeden współczesny im profesjonalista. Jednak  

w najbliższym gronie badanych nie ma amatorów, otaczają się oni i wystawiają  

z osobami, które posiadają dyplom, co świadczy o podtrzymywaniu ekskluzywnej 

definicji: 
Nikt mi nie przychodzi do głowy w tym momencie, myślałem raczej  

o postaciach typu Francis Bacon, który nie miał wykształcenia akademickiego  

w malarstwie, a mimo tego stworzył swój świat malarski. Nie przychodzi mi nikt 

do głowy poza amatorami, którzy stali się w pewnym sensie profesjonalistami, 

którzy potrafili stworzyć coś, co spodobało się ludziom i stało się to ich sposobem 

na życie, ich zawodem (12M43). 

Chociaż według deklaracji badanych, to „dzieła weryfikują artystę” (nie dyplomy, 

tytuły, czy nagrody), to paradoksalnie, ich działania w lokalnym polu sztuki (np. formalna 
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edukacja, kariery akademickie, udział w konkursach, regulaminy poszczególnych 

instytucji itp.) wskazują, że uznanie w nim wynika z innych, pozaartystycznych kryteriów.  

Podstawowym kryterium, które musi zostać spełnione, jest posiadanie dyplomu 

uczelni artystycznej lub członkostwo, po weryfikacji dorobku, w ZPAP. Chociaż w swoich 

wypowiedziach tego kryterium badani nie formułują bezpośrednio, a nawet starają się mu 

zaprzeczyć poprzez pankreacjonistyczne definicje, to wagę dyplomu potwierdzają ich 

działania. Wszyscy badani są absolwentami uczelni artystycznych, znają też wewnętrzne 

hierarchie prestiżu tego rodzaju uczelni. Dodatkowo, galerie typu BWA nie wystawiają 

osób bez magisterium w zakresie sztuki, traktując takie osoby jako amatorów, a nie 

pełnoprawnych artystów. Do niedawna nawet absolwentki i absolwenci kierunków 

pedagogicznych w zakresie sztuki, byli z grona artystów wykluczani. Przywiązanie do 

instytucjonalnego potwierdzania statusu artysty pobrzmiewa w wielu wypowiedziach,  

w których „spełnianie się jako artysta” wiązane jest ze spełnieniem trzech warunków: 

kierunkowym wykształceniem, stałym pogłębianiem refleksyjności podczas tworzenia  

i byciem częścią lokalnego środowiska. 

Marian Golka (1995) w książce pt. Socjologia artysty wśród ról pełnionych przez 

artystów wymienił rolę demiurga, kapłana, proroka, mędrca, reformatora, dekoratora  

i „artysty”. Odnosząc to do badanego pola społecznego można stwierdzić, że nie 

funkcjonują w nim wyobrażenia artysty-demiurga. Panują w nim raczej przekonania, że 

„w sztuce już wszystko było”, że zawsze jest się kontynuatorem danej tradycji i nie 

można osiągnąć pełnej oryginalności. Badani są też dalecy od utożsamiania się  

z „kapłanami sztuki”; nie poświęcają się sztuce bezgranicznie i nie jest ona ich nową 

religią. Pewnych śladów opisanej przez M. Golkę (1995: 100) figury kapłana czy proroka 

można doszukiwać się wśród artystek i artystów, dla których akt twórczy ma cechy 

metafizyczne (pracownia-sanktuarium, kontakt z innym światem, mistyczne przeżycia). 

Nadrzędność formy wobec treści, a nawet swego rodzaju „ucieczka od treści w formę” 

raczej dowodzi unikania przez badanych przyjmowania postawy mędrca. Artystki i artyści 

nie chcą się wypowiadać na trudne tematy, a preferowana przez nich konwencja 

abstrakcji, jak sama jej nazwa wskazuje, oznacza oderwanie od rzeczywistości. Badani 

też nie chcą rzeczywistości zmieniać. Nie podejmują się realizacji projektów, których 

celem jest zmiana społeczna (sztuka partycypacyjna, interwencje artystyczne, sztuka 

feministyczna itp.). Zamiast zmieniać rzeczywistość są raczej skłonni ją poprzez swoje 

dzieła upiększać. W analizowanym polu ostentacyjne odgrywanie roli artysty zdarza się 

niezwykle rzadko. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

Świat sztuki przeciętnemu obserwatorowi może wydawać się jednorodny; bez 

względu na czas i miejsce składają się na niego specyficzne dla sztuki instytucje, artystki 

i artyści oraz ich wytwory. Jednak to, co ów obserwator zobaczy, będzie jedynie, 

nawiązując do Anthony Cohena (1985: 73-74) „wspólną maską” – „twarzą publiczną” 

świata sztuki, która odzwierciedla jego podstawowe, dystynktywne cechy. Za „twarzą 

publiczną” skrywa się „twarz prywatna” (tamże), pełna różnorodności a także wyraźnych 

granic między poszczególnymi wspólnotami znaczeń. Sami artyści i artystki, w sposób 

mniej lub bardziej świadomy, maskują owe granice używając tych samych zestawów 

symboli. Nawet badacze ulegają sugestywności „publicznej twarzy” i nie zaglądają 

głąbiej, pod jej powierzchnię, przekonani, że te same wspólne symbole oznaczają również 

te same znaczenia.  

Odejście od powszechnej praktyki patrzenia na świat sztuki całościowo i skupienie 

się na konkretnym polu społecznym pozwala zrozumieć, jak przebiega proces społecznej 

konstrukcji sztuki i artysty, wynikiem którego są odrębne wspólnoty znaczeń. 

Celem niniejszej pracy było dostarczenie możliwie najpełniejszej wiedzy o jednej 

z takich wspólnot, którą tworzą artystki i artyści zamieszkujący województwo 

podkarpackie. Obraz, jaki wyłonił się z analizy pozyskanych danych, pozwala rozważać 

badaną wspólnotę w kategoriach peryferyjnie nowoczesnej. 

Nathalie Heinich (2014) wyróżniając trzy paradygmaty, nie hierarchizowała ich 

wartości, raczej starała się wskazać na różnorodność funkcjonujących obok siebie modeli 

uprawiana sztuki. Podobnie w przypadku badanej zbiorowości, to nie wybór 

paradygmatu, ale reguły pola sytuują ją na peryferiach głównego obiegu sztuki w Polsce.  

Część artystek i artystów w największych, centralnych ośrodkach w Polsce, również 

kontynuuje poszukiwania artystyczne w ramach tradycji sztuki nowoczesnej, ale 

integralną częścią ich światów społecznych są kuratorzy, krytycy, „galerzyści” (dawniej 

marszandzi) i współczesne, działające w systemie projektowo-grantowym lub 

wolnorynkowym, instytucje sztuki.  

Tymczasem badana zbiorowość podtrzymuje schematy funkcjonowania świata 

sztuki sprzed transformacji systemowej 1989 r. Z wypowiedzi osób pozbawionych 

swobodnego dostępu do zasobów wyłania się obraz zbiorowości podzielonej na wąskie 

grupy interesu, które charakteryzuje tzw. „brudny” kapitał społeczny. Głównymi 

bolączkami są: brak rynku sztuki, brak transparentnych procedur oraz ciągłe konflikty 
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interesów artystek i artystów, którzy dystrybuują zasoby lub są tego przywileju 

pozbawieni. To powoduje, że badani - w oparciu o różnego rodzaju więzi, wytworzone na 

plenerach, w szkołach, miejscach pracy czy stowarzyszeniach - tworzą układy, kliki  

i koterie, które walczą o swoje partykularne interesy. W opowieściach rozmówców 

pojawiały się przykłady nadużywania stanowisk i pozycji w polu dla korzyści własnej 

grupy, zamiast całego środowiska, intryg czy nepotyzmu. 

Działania związane ze sztuką, jakie są podejmowane i popularyzowane przez 

artystów, nawiązują do modelu wypracowanego w początkach XX wieku. Artyści 

odbywają studia na uczelni lub kierunku artystycznym (Akademie Sztuk Pięknych są 

uznawane za najbardziej prestiżowe) w zakresie tradycyjnych mediów (malarstwo, 

grafika, rzeźba), podczas których opanowują warsztat. Następnie rozwijają posiadane 

umiejętności formalne uczestnicząc w plenerach, sympozjach i konkursach. O wystawach 

i konkursach mówią, używając pojęcia „konfrontacji”, której celem jest ewaluacja 

postawy artystycznej. Lokalne grupy artystów, w ramach tego modelu, podtrzymują 

kontakty poprzez zaproszenia na plenery i konkursy, z podobnymi grupami w innych 

miastach oraz uczelniami artystycznymi i ich kadrą profesorską. Nawet jeśli 

nawiązywane są kontakty poza województwem, to w ramach tej samej wspólnoty 

wartości, w opozycji do wspólnot działających w ramach paradygmatu współczesnego. 

Kontakty zagraniczne tej zbiorowości ograniczają się głównie do krajów Europy 

Wschodniej. Dla opisania ich najczęściej używa się pojęcia „zagraniczny” (sukces, 

plener, wystawa). Pewnym wyjątkiem są relacje z osobami, które wyemigrowały np. do 

Paryża czy Wiednia. Prestiżowe instytucje zachodniego świata sztuki, z którymi 

współpracują główne centra sztuki współczesnej w Polsce, nie są badanym znane.  

W lokalnym polu prestiżowe jest wystawianie po prostu poza granicami Polski, bez 

względu na rangę instytucji czy ośrodka artystycznego. 

Badani artyści i artystki są zbiorowością myślącą o sztuce w kategoriach 

instytucjonalnych. Koncepcja modernistyczna zakłada potrzebę „wyróżnicowania” tego, 

co jest sztuką z szerszego systemu, co uzasadnia organizowanie wystaw wyłącznie  

w instytucjach. Dziwi jednak fakt, że nawet plener, którego tradycja wiąże się ze 

spontanicznym malowaniem w terenie, w przypadku badanej zbiorowości funkcjonuje 

wyłącznie jako instytucja (tylko cztery osoby z badanych same, spontanicznie malują „na 

łonie przyrody”). Z tak głęboko zakorzenionego sposobu myślenia bierze się też 

przekonanie, że aby być artystą, trzeba zostać konsekrowanym przez instytucje,  

a następnie podtrzymywać nabyty status stałą obecnością w nich. 
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Lokalne pole jest silnie zhierarchizowane i kluczowymi aktorami, którym 

udzielono legitymacji, są osoby zajmujące najwyższe pozycje w hierarchii, czyli 

profesorowie lub osoby uznane za mistrzów. Ponieważ aktorzy wierzą w autonomię 

sztuki, jej niezależność od innych systemów, to najwyższymi autorytetami w jej obszarze 

są ci, którzy sami ją praktykują. Artyści występują w roli ekspertów i najwyższych 

autorytetów w dziedzinie sztuki, również ze względu na fakt, że to warsztat artystyczny  

i operowanie wartościami formalnymi są wysoko cenione w polu, a każdy, kto nie jest 

czynnym artystą, jest po prostu laikiem. Wyniesiony ze szkół artystycznych szacunek dla 

kunsztu, automatycznie rodzi akceptację takiego stanu rzeczy w kolejnych generacjach 

artystek i artystów, a to utrwala istniejące reguły pola. 

Definicje sztuki i artysty w badanym polu, konstruowane w odniesieniu do 

nowoczesnego paradygmatu sztuki, charakteryzuje wiara w ponadczasowy, uniwersalny 

język sztuki i autonomię dzieła sztuki. Należy zaznaczyć, że z dwóch tradycji 

modernizmu, badani opowiadają się nie za nurtem awangardowym, który w latach 50. 

XX w. zainicjował zmianę paradygmatu i pojawienie się nowych wartości w sztuce 

(paradygmatu współczesnego), ale za nurtem, kontynuującym odkrycia impresjonistów, 

ekspresjonistów, kubistów, abstrakcjonistów itp.  

Analiza prac, tworzonych przez artystki i artystów, potwierdza opisane powyżej 

przekonania o sztuce. W badanym polu dominuje malarstwo sztalugowe. Najwięcej osób 

specjalizuje się w tej technice i takich też jest najwięcej wystaw. W malarstwie, ale 

również w rysunku, dominuje styl abstrakcyjny. Artystki i artystów cechuje duża dbałość 

o walory formalne dzieł i pokazanie umiejętności warsztatowych. Cenione są też własne 

eksperymenty, pod warunkiem, że mieszczą się w granicach tradycyjnych technik. 

Malarstwo figuralne jest rzadziej spotykane i wyraźnie mniej cenione. Wiele prac ma 

walory dekoracyjne i jest tworzonych z dużą dbałością estetyczną.  

Galerie funkcjonujące w województwie nie są przystosowane do prezentacji 

sztuki związanej z nowymi mediami, ponieważ nie posiadają koniecznej infrastruktury. 

Sam fakt zaniechania działań prowadzących do pozyskania jej pokazuje, jakie są 

preferencje programowe lokalnych instytucji. Przystosowanie przestrzeni do wyłącznie 

tradycyjnych wystaw pozwala skutecznie podtrzymywać podzielaną wizję sztuki  

i sposobu jej prezentacji. Głęboka nieufność do figury kuratora, do krytyków i teoretyków 

sztuki, ogranicza działania galerii do „wieszania wystaw”, bez możliwości tworzenia 

nowych dyskursów sztuki. Kurator, jaki pojawia się w tych instytucjach, to artystka lub 

artysta, którzy wybrali prace i o nich opowiedzieli. Sam model oczekiwania w kolejce, 
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zamiast kuratorskiego programu, jest również formą peryferyjną. Podtrzymywanie 

niedostosowanych do wyzwań współczesności struktur ZPAP i ZPMiG też w skali Polski 

jest coraz rzadsze. Zmianą nie są zainteresowane osoby kierujące instytucjami, należące 

do starszego pokolenia ‒ otwarcie przyznają się do nierozumienia współczesnych zmian. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w placówkach, w których dyrektorami (kierownikami) 

nie są artyści np. w BWA Galerii Sanockiej, BWA w Krośnie czy Galeria Sztuki 

Współczesnej Pastula w Porębach Kupieńskich. 

Piotr Piotrowski (2010) dwa paradygmaty interpretował w kategoriach relacji do 

przestrzeni społecznej. Dominujący w sztuce polskiej po 1989 r. paradygmat 

współczesny, łączył z tzw. „zwrotem przestrzennym”, który nazwał „agorafilią”. Badacz 

ten agorafilię definiował jako „pęd wyjścia w przestrzeń publiczną, wolę uczestnictwa  

w tej przestrzeni, kształtowania życia publicznego, działanie krytyczne i projektowe na 

rzecz i w obszarze społecznym” (tamże: 7). Jej przeciwieństwo – „agorafobię” według 

niego jako praktykę odwrotną, będącą po części wynikiem przyzwyczajenia artystek  

i artystów do mechanizmów dawnego systemu, jedynego znanego modelu 

funkcjonowania świata sztuki. Wśród współczesnych przejawów agorafobii P. Piotrowski 

(tamże: 8) wymieniał m. in. stosowanie działań „cenzorskich” (uzasadnianych interesem 

społecznym, respektem dla uczuć religijnych, obyczaju, interesem podatników czy 

ochroną dobrego imienia instytucji), niechęć do wychodzenia w przestrzeń publiczną  

i uczestnictwa w niej. Lęk przed przestrzenią społeczną powoduje, że artystki i artyści 

preferują odgrodzone od bieżących wydarzeń, silnie zinstytucjonalizowane na wzór tych 

z poprzedniego systemu enklawy sztuki, w których nie podejmuje się działań 

krytycznych. 

 W badanej zborowości nie podejmuje się w twórczości tematów politycznych czy 

społecznych. Sztuka jest przestrzenią wolności od aktualnych tematów i codziennych 

problemów. Jej celem jest ponadczasowość. Dlatego też nie adaptuje się do własnej 

twórczości nowych tendencji, a do działań instytucji nowych modeli ich funkcjonowania.  

Instytucje nie prezentują wystaw, które mogą wzbudzić kontrowersje, uzasadniając to 

argumentami takimi jak te przytoczone powyżej przez P. Piotrowskiego. 

 Szeroko dyskutowane w centrach sztuki współczesnej: sztuka kobiet i sztuka 

feministyczna, wśród badanych nie zyskały wielu zwolenników. Wbrew deklarowanym 

poglądom, w badanym polu dominują mężczyźni i to ich twórczość jest uznawana za 

bardziej wartościową. Artystki uważają, że komplementem jest usłyszeć, że ich sztuka 

jest męska. To artyści głównie zajmują stanowiska kierownicze w galeriach oraz kierują 
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zakładami na kierunkach artystycznych. Zdaniem N. Heinich (2007: 106), dyskryminacja 

płci dokonuje się nie na poziomie praktyki artystycznej, ale w zakresie odniesienia 

sukcesu zawodowego, ponieważ „obowiązuje pewna hierarchia, zarazem wewnętrzna  

i zewnętrzna, która faworyzuje kariery męskie, tak iż liczba kobiet zmniejsza się w miarę 

wstępowania w wyższe kręgi uznania”. Co więcej, według niej kobiety tradycyjnie 

dysponują mniejszą autonomią i autorytetem (tamże). W przypadku badanej zbiorowości 

można to zaobserwować choćby na przykładzie komisji konkursowych.  

 Same artystki, nawet jeżeli jako kobiety rozumieją zasadność działań artystek-

feministek i z niektórymi ich postulatami się zgadzają, to jako artystki odcinają się od 

sztuki kobiecej. Sztukę feministyczną traktują one jako „wejście kuchennymi drzwiami”, 

sięgniecie po argument nierówności płci, by w ten sposób ukryć własną słabość jako 

twórcy. Artystki mówią o sobie używając określeń takich, jak: artysta plastyk, grafik, 

rysownik, artysta-malarz, pedagog; tylko trzy, z ponad trzydziestu uczestniczących  

w wywiadach, zastosowały feminatywy.  

 W konstruowaniu tak funkcjonującego pola społecznego biorą udział wszyscy 

jego uczestnicy. Część poprzez bierne poddawanie się jego regułom, część poprzez 

konkretne działania zmierzające do podtrzymywania obecnego stanu rzeczy. W badanym 

polu nie podejmuje się otwartych, publicznych dyskusji nad zasadami jego 

funkcjonowania, chociaż przykład działań w tym obszarze w dużych centrach sztuki 

współczesnej jest gotowym wzorcem skutecznej reformy. Jedną z aktywności 

kuratorskich praktykowanych tam jest krytyka mechanizmów i przestrzeni unaoczniania 

praktyk artystycznych (Kosińska 2014: 23), krytyczna dekonstrukcja istniejących 

schematów w celu wypracowania nowych lepiej „pracujących” modeli. 

  Analiza obszarów, w których badani są zgodni w przekonaniach, w których mają 

głębokie przemyślenia, a następnie zestawienie ich z tymi, gdzie ich poglądy zasadniczo 

się różnią, są chaotyczne, powierzchowne lub badani ich w ogóle nie posiadają, pokazuje 

czym naprawdę żyją badani, jakie treści internalizują, a jakie uznają za nieistotne. To 

wszystko, co dotyczy procesu twórczego, co odbywa się w pracowni, jest najistotniejsze 

(prymat warsztatu i formy, wyrażenie siebie oraz etos pracy). Ważne jest uczestnictwo we 

wspólnocie poprzez udział w wystawach, plenerach, konkursach itp. Cała reszta, czyli 

dyskusja nad współczesną rolą artysty i sztuki, nad kształtem współczesnego świata 

sztuki, zmianami w nim zachodzącymi, nowymi dyskursami - są nieistotne. Przyczyną 

może być to, że punktem odniesienia i ideałem jest dla badanych przeszłość, nie 

teraźniejszość czy przyszłość. 
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Pole społeczne badanych funkcjonuje w celowym oderwaniu od procesów 

angażujących centralne ośrodki sztuki współczesnej. Posiada jednak własne areny, na 

których ścierają się konkurujące ze sobą o zasoby i przywileje frakcje. Obserwując owe 

wewnętrzne napięcia, badacz automatycznie angażuje kategorie P. Bourdieu, takie jak 

konflikt, walka o wpływy, rywalizacja o pozycję w polu, o władzę symboliczną 

narzucania własnych, prawomocnych definicji. Obserwowana rzeczywistość pozostaje  

w jawnej sprzeczności z podniosłą wizją samej sztuki badanych. Definicje sztuki i artysty, 

angażujące głównie wartości uroczyste są podtrzymywane poprzez prywatne, 

indywidualne działania aktorów. Ich pracownie są jak sanktuaria, które chronią to, co dla 

nich najcenniejsze, przez dewaluacją. Zaangażowanie przez badacza koncepcji Victora 

Turnera, Arnolda van Gennepa i Jeffrey’a Alexandra, pozwala doświadczyć 

rzeczywistości, konstruowanej z kategorii metafizycznych, quasi-rytualnych, nadal nie do 

końca „odczarowanej”.  
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ANEKS 1 – SCENARIUSZ WYWIADU 
 

Scenariusz wywiadu:  

 

Pola społeczne artystek i artystów sztuk wizualnych w województwie 

podkarpackim 

 

BLOK 1 

PYTANIA DOTYCZĄCE ZNACZEŃ PRZYPISYWANYCH POJĘCIOM, KTÓRYMI 

ARTYSTKI I ARTYŚCI OPERUJĄ. PYTANIA MAJĄ NA CELU UZYSKANIE 

INFORMACJI  O TYM, JAK ARTYSTKI I ARTYŚCI DEFINIUJĄ POJĘCIE SZTUKI, 

BYCIA ARTYSTKĄ/ARTYSTĄ. 

 

 Na początek naszej rozmowy chciałabym poprosić Panią/Pana o kilka zdań o 

swojej twórczości. Znam Pani/Pana prace z wystaw i katalogów, ale chciałabym aby 

Pani/Pan mi o nich nieco opowiedział(a). 

 

1. Jak to jest, w Pani/Pana doświadczeniu być obecnie artystką/artystą tu gdzie 

Pani/Pan mieszka? 

• Czy bycie artyst(k)ą wiąże się z jakimiś wyrzeczeniami? 

Koniecznością rezygnacji z czegoś? Poświęceniem? 

• Czy napotyka Pani/Pan jakieś trudności jako artyst(k)a? 

• Czy napotyka Pani/Pan na niezrozumienie ze strony nie-artystów? 

• Czy łatwo być artyst(k)ą? 

• Czy jest to zwykły zawód? (powołanie, misja) 

 

2. Czy lubi Pani/Pan słowo artysta? 

• Czy używa go w odniesieniu do siebie? 

• Jeśli nie to jak inaczej Pani/Pan siebie określa? 

• Jak Pani/Pan odpowiada, gdy jest pytana(ny) o zawód? 

 

3. Kto jest artystą? 
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• Kogo można nazwać artystą kogo nie?  

• Czy są jakieś kryteria, które trzeba spełnić? 

• Czy studia artystyczne są koniecznym warunkiem zaistnienia w świecie 

artystycznym? 

• Czy ma Pani/Pan w  swoim otoczeniu amatorów, którzy odnieśli sukces? 

 

5. Czy są jakieś cechy osobowości, charakteru, które są konieczne aby być artystą? 

• Może są jakieś cechy, które odróżniają artystów od nie-artystów? 

• Czy bycia artystą można się po prostu nauczyć? 

 

6. Niekiedy słyszymy, że ktoś jest dobrym lub słabym artystą. Czy są jakieś kryteria, 

według których można to według Pani/Pana ocenić? 

• Czy bycie nagradzanym artystą oznacza bycie dobrym artystą? 

• Czy tytuł profesora oznacza bycie dobrym artystą? 

• Czy ktoś kto dużo tworzy i wystawia jest dobrym artystą? 

 

7. Czasem mówimy: „to jest dobra sztuka lub słaba sztuka”, „świetny obraz”, 

„ważna praca” - co Pani/Pana zdaniem decyduje o tym, że dzieło jest dobre lub złe? 

 

8. Jak by Pan/Pani opisał(a) to co się obecnie dzieje w sztuce współczesnej?  

• Czy podoba się Pani/Panu to co robią współcześni artyści i artystki? 

• Niekiedy docierają do nas informacje o kontrowersyjnych wystawach. Co 

Pani/Pan myśli o takich działaniach? 

•  Czy w sztuce są jakieś granice, których artysta nie powinien przekraczać? 

• Czy to co dzieje się w sztuce światowej wpływa na Pani/Pana twórczość? Np. to 

że jest większy popyt na dane techniki czy zainteresowanie danymi tematami? 

 

9. A czym jest dla Pani/Pana osobiście sztuka? Gdybym poprosiła o dokończenie 

zdania : sztuka dla mnie jest…  

 

10. Niektórzy mówią, ze sztuka ma płeć. Że sztuka tworzona przez kobiety i ta przez 

mężczyzn różni się. Czy zgadza się  Pani/Pan z tą opinią? 
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11. A czy świat sztuki jest demokratyczny, czy artystki mają te same możliwości co 

ich koledzy? 

 

(Opcjonalnie – pytania do kobiet) 

12. Czy Pani zdaniem ma Pani takie same możliwości jeśli chodzi o wystawianie prac, 

konkursy, zatrudnienie? 

13. Jaki jest Pani stosunek do treści feministycznych w sztuce? 

14. Czy Pani sztuka jest kobieca? 

15. Czy czuje się Pani feministką? 

 

BLOK 2 

PYTANIA DOTYCZĄ WARTOŚCI JAKIE SĄ WAŻNE DLA ARTYSTEK  

I ARTYSTÓW. POPRZEZ OPOWIADANIE O PROCESIE TWÓRCZYM  

W WYPOWIEDZIACH POWINNY POJAWIĆ SIĘ RZECZYWISTE, A NIE TYLKO 

DEKLAROWANE WARTOŚCI WAŻNE DLA ROZMÓWCÓW. 

 

1. Czy mogłaby Pani/ mógłby Pan opowiedzieć o samym procesie tworzenia. 

Zamyka Pan/Pani za sobą drzwi i co wtedy się dzieje? Co jest ważne? 

 

• Gdzie  Pani/Pan tworzy? Czy jest to np. pracownia? 

• Czy tworzenie wymaga specjalnych warunków? 

• Co jest najważniejsze wtedy, kiedy się pracuje nad dziełem? 

• Co Pani/Pan odczuwa tworząc? 

 

2. Na co kładzie Pani/Pan największy nacisk tworząc? Czy coś jest mniej lub 

bardziej ważne? 

 

3. Czy są jakieś wartości, szczególnie przez  Panią/Pana cenione w sztuce? 

•  Czy doświadczył/a Pani/Pan ograniczenia wolności twórczej? 

• Czy jakieś wartości chiał(a)by Pani/Pan przekazać odbiorcom? 

 

4. Chciałabym zapytać na jakim etapie w Pani/Pana świadomości pojawia się 

odbiorca? 
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• Czy tworzy Pani/Pan dla siebie czy z myślą o odbiorcy? 

 

5. Mówi się, że dzieło jest komunikatem i że można będąc widzem ten komunikat 

odczytać. A co Pani/Pan chce przekazać przez swoje prace? 

 

6. Czy artysta ma jakieś powinności wobec społeczeństwa? 

• Czy sztuka powinna być zangażowana w sprawy polityczne? Społeczne? 

• Czy sztuka jest potrzebna ludziom? 

• Czy artyści są potrzebni? (Czy Pani/Pan czuje się jako artyst(k)a potrzebny/-a? 

 

7. Co dla Pani/Pana jako dla artystki/artysty jest miarą sukcesu? 

Sława/uznanie? 

Sukces komercyjny? 

Stanowisko/tytuł  np. profesora? 

 

8. Gdybym zapytała o ważne dla Pani/Pana postaci, z historii sztuki ale też z tej 

współczesnej, to kogo by Pani/Pan wymienił(a)? 

 

BLOK 3  

PYTANIA O DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ARTYSTKI I ARTYSTÓW.  

O WAŻNE DLA NICH AKTYWNOŚCI. W ODPOWIEDZIACH POWINNY POJAWIĆ 

SIĘ OPISY PRAKTYK ZWIĄZANYCH ZE SPOŁECZNYM FUNKCJONOWANIEM 

ARTYSTÓW. 

 

1. Czy okres edukacji artystycznej, studiów był dla Pani/Pana ważny?  

Czy to był czas, który Panią/Pana ukształtował? 

 

2. Czy jest Pani/Pan aktywnym uczestnikiem lokalnego życia artystycznego?  

Jeśli tak to w jakiej formie? 

• Czy bywa Pan(i) na wernisażach innych twórców? W swoim mieście? W innych 

miastach? 

• Czy bierze Pan(i) udział w konkursach?  

• Czy bierze Pan(i) udział w plenerach?  
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• Czy bierze Pan(i) udział we wspólnych wystawach? 

 

3. Jakie znaczenie mają dla Pani/Pana te działania? 

• Jaką rolę w Pani/Pana życiu odgrywają plenery? 

• Jaką rolę w Pani/Pana życiu odgrywają wystawy? 

 

4. Czy są jakieś aktywności, działania, w których według Pani/Pana każdy artysta 

powinien uczestniczyć? 

5. Gdybym poprosiła Panią/Pana o radę dle osoby, która kończy studia i postanawia 

poświęcić się sztuce, co by Pani/Pan jej doradził(a)? 

 

6. Chciałabym też zapytać o sam wernisaż: co jest dla Pani/Pana najważniejsze 

 podczas prezentowania własnych prac? 

• Jak ocenić czy wernisaż i wystawa są udane? 

 

7. A o czym rozmawiają artyści gdy się spotykają? 

• Czy prowadzą dyskusje o sztuce? 

• Czy prowadzą spory o to jaka powinna być sztuka? 

 

BLOK 4 

PYTANIA O NAGRODY, ZASOBY oraz STRUKTURĘ POLA SPOŁECZNEGO 

W ODPOWIEDZIACH POWINNY POJAWIĆ SIĘ OPISY REGUŁ RZĄDZĄCYCH 

POLEM, JEGO ORGANIZACJI I WZAJEMNYCH RELACJI MIĘDZY AKTORAMI 

 

1. Chciałabym teraz zapytać o środowisko artystyczne.  

• Czy jest jakieś środowisko / grupa, której częścią Pani/Pan się czuje?  

• Może taka , z którą blisko współpracuje? 

 

2. Jak opisał(a)by Pan(i) twórczość swojego środowiska? 

• Czy macie Państwo podobne, czy różne przekonania dotyczące sztuki? 

• Czy coś odróżnia to środowisko od innych środowisk? 
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3. W świecie sztuki istnieje pewna rejonizacja (regionalne struktury ZPAP, galerie 

miejskie, regionalne plenery itp.). Czy podkarpackie środowisko ma swoją 

specyfikę? 

• Czy są jakieś specyficzne cechy sztuki powstającej na tym terenie sztuki? 

• Czy artystki i artyści mają ulubione style/techniki/sposoby prezentacji sztuki? 

 

4. Czy woj. podkarpackie jest ważnym ośrodkiem na artystycznej mapie Polski? 

• Czy Rzeszów jest ważnym ośrodkiem sztuki współczesnej? 

• Jakie miasta i galerie wskazał(a)by Pani/Pan jako ważne? (osobiście/dla 

koleżanek i kolegów/dla osób spoza województwa) 

 

5. Zauważyłam, ze artyści w biogramach umieszczają informacje o sobie. Które z 

tych informacji i dlaczego są ważne: 

• Czy ukończona uczelnia i pracownia są ważne? Czy istnieje jakaś hierarchia? 

• Czy liczba wystaw jest ważna? 

• Jakie galerie są w środowisku uznawane za prestiżowe? 

• Jakie nagrody i konkursy są cenione? 

 

6. Zasoby (galerie, terminy, miejsca na plenerach) są dość ograniczone, czy to 

znaczy, że artyści ze sobą muszą rywalizować? 

• A czy Pani/Pan rywalizuje z innymi artystami np. o nagrody, pozycję w grupie? 

• Jak wygląda proces organizacji wystawy? 

 

7. Czy są jakieś sytuacje, które rodzą konflikty w środowisku? 

• Terminy wystaw, 

• podział stanowisk, 

• nagrody itp. 

 

8. A Pani/Pan, jakimi kryteriami kieruje się wybierając miejsce na wystawę swoich 

prac? 

 

9. A jakie instytucje są ważne dla Pani/pana kolegów ze środowiska? 
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10. Czy instytucje są potrzebne sztuce? 

11. Czy jest Pan/Pani członkiem Związku (ZPAP)? 

• Jakiejś grupy artystycznej? Innego stowarzyszenia? 

 

 

METRYCZKA: 

 

WIEK: 

PŁEĆ:  

SPECJALNOŚĆ: 

ZAWÓD WYKONYWANY: 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA: 
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