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Inermedia — wolność w sztuce

Анотація. У статті розглядається термін «інтермедіум», який добре роз-
криває мову та виражальні засоби різних видів сучасного мистецтва. 
Увагу звернуто на розвиток мистецтва перформансу, інсталяції. Аналі-
зується проблема взаємодії глядача і твору мистецтва, роль глядача у 
творенні художніх об’єктів. Важливою у художньому творі є свобода 
творчості, метод неприв’язаності автора до конкретної роботи, мож-
ливість використовувати різні засоби реалізації нових, адекватних ідеї у 

мистецькому процесі.
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Termin intermedium tak dobrze nadający się do określenia wielu 
dzieł sztuki współczesnej, ma już prawie dwieście lat, pochodzi 

bowiem z pism Samuela Taylora Coleridge´a opublikowanych w 
1812 roku. Dla samego Coleridge´a, romantycznego poety, krytyka i 
filozofa angielskiego, oznaczał on metodę urzeczywistnienia dzieła za 
pomocą języka różnych środków wyrazu.

Według Dicka Higginsa, wszechstronnego artysty, krytyka i pisarza 
amerykańskiego, współtwórcy ruchu Fluxus, termin intermedia 
znakomicie nadawał się do określenia utworów sztuki, które «pojęciowo 
mieszczą się w obszarze między środkami wyrazu już znanymi» [1].

W roku 1965 Higgins opublikował esej zatytułowany «Intermedia» 
(uzupełniony w 1981), w którym — jako współtwórca i uczestnik — 
opisuje nowatorskie tendencje artystyczne z pogranicza sztuk, 
rozwijające się w kilku ośrodkach w Ameryce i w Europie i 
używa dawno zapomnianego terminu intermedia dla określenia 
nowych dzieł, wówczas słabo rozpoznawalnych, wymykającym się 
określeniom, bo będących połączeniem różnych technik i środków, a 
często wkraczających w nowe przestrzenie realizacyjne i percepcyjne. 
Były one wynikiem rozwijającej się  wówczas współpracy artystów 
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różnych dyscyplin: sztuk wizualnych, poezji, muzyki, choreografii, 
teatru i filmu. Z różnymi artystami współpracowali wtedy i 
wzajemnie na siebie oddziaływali twórcy tacy jak: John Cage, Robert 
Rauschenberg, Allan Kaprow, Merce Cunningham, Robert Morris, La 
Monte Young. Rauschenberg stawiał kolejny — po assemblage´ach — 
krok w kierunku komplikacji i uprzestrzennienia dzieła, tworząc 
swoje combine paintings i combines. Kaprow budował przestrzenne 
collages, które otaczały oglądającego. Nazwał je environment, czyli 
«otoczenie» lub «środowisko». W końcu, wiosną 1958, zaczął w swych 
environments umieszczać ludzi, co dało początek happeningom.

Te nowe terminy były bardzo ważne, pozwalały bowiem uświadomić 
wszystkim istnienie nowego, odrębnego zjawiska. Wiemy przecież 
z psychologii, że «doświadczenie, na określenie którego nie ma w 
języku słowa, rzadko dochodzi do świadomości» [2]. Według Higginsa, 
happening to nieoznakowany teren położony między collage´m, muzyką 
i teatrem, który nie rządzi się żadnymi regułami: współtwórcami są 
każdorazowo jego wszyscy uczestnicy. W tym samym czasie w Europie, 
Emmett Williams i Robert Filliou tworzą inne intermedium: coś 
pomiędzy rzeźba i poezją. Wolf Vostell realizuje swoje spektakularne 
decollages, dzieła o możliwości przemieszczania i zastępowania 
wszystkich zmiennych elementów. Joseph Beuys, obok tradycyjnie 
konstruowanych rysunków i form rzeźbiarskich, prezentuje swoje 
pozagatunkowe utwory, które dziś nosiłyby miano sztuki performance, 
instalacji, obiektu lub projektu artystycznego.

Jednakże prekursorami w dziedzinie intermediów byli artyści 
z początków wieku: futuryści, dadaiści i surrealiści. Twórcą na 
wskroś intermedialnym, stosującym bardzo różne, zależne od 

Allan Kaprow, FLUIDS, 1967
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potrzeb i najczęściej niekonwencjonalne środki, był ojciec sztuki 
nowoczesnej — Marcel Duchamp. Urszula Czartoryska mówi o 
wczesnych utworach Duchampa, że są częścią kroniki wydarzeń, co 
«stanowi propozycję zupełnie nowego statusu dzieła, (które) nie jest 
ilustracją ani komentarzem bieżącego życia [...], ale czymś więcej [...]. 
Podobnie, jak «Święto wiosny» Strawińskiego, czy póżniejszy «Antrakt» 
Claire´a, fotomontażowe ilustracje Aleksandra Rodczenki do «Wiosny» 
Majakowskiego, «Trzej żołnierze» Dos Passosa i poematy Eliota, jest 
wynikiem zmącenia integralności dzieła, wprowadzenia nowej jego 
budowy, opartej na łączeniu różnych poetyk w jednym utworze» [3].

Postawa Duchampa to dla artystów  wciąż żywy przykład świeżości 
spojrzenia, niezależności, odkrywczości i ogromnej swobody formalnej. 
Według Duchampa, to nie zachwyt estetyczny ale intelektualny niepokój i 
zawieszenie pewników jest tym, co w widzu winno wywoływać dzieło sztuki. 
Istotą dzieła nie jest przecież ani to, że zachwyca, ani to, że dzięki niemu 
mamy coś zrozumieć, lecz coś jeszcze innego — możliwość doświadczania 
tego, co niepochwytne, co wymyka się językowi, czego nie da się ująć 
żadnym sposobem. Dlatego tak ważna w pracy artystycznej jest swoboda 
twórcza, nie-przywiązanie do metody, możliwość stosowania różnych 
technik realizacyjnych i nowych, adekwatnych do idei dzieła, środków.

Marcel Duchamp, PORTE, 11 RUE LARREY, Paryz,  1927
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Wspomniany esej Higginsa o intermediach z 1965 roku,  rozpoczyna 
się znamiennym zdaniem: «Wydaje się że większość tworzonych 
obecnie najlepszych dzieł łączy w sobie różne środki wyrazu» [4]. Bożena 
Kowalska zaś, w roku 1985 stwierdziła, że «[...] nowego przesłania nie 
można komunikować starymi środkami przekazu. Użycie bowiem 
eksploatowanych już mediów do nowego przesłania prowadzi do 
nieporozumień między artystą a odbiorcą. Ten ostatni, spotykając się 
ze starym, znanym już sobie medium, automatycznie szuka w nim 
znaczeń, z jakimi dzięki niemu już się kiedyś spotkał. Dlatego artysta 
[...] kierowany wolą  przekazania swego przesłania i świadomy jego 
oryginalności, zmuszony jest szukać dla niego również oryginalnego, 
nowego medium» [5].

Dzisiaj, w roku 2010, oba te stwierdzenia te są już mocno 
zdezaktualizowane. Współcześni artyści, zwłaszcza młodzi, realizują 
swe idee nie bacząc na to, czy łączą nowe środki wyrazu ani nawet na 
to, czy stosowane środki są ogólne nowe i oryginalne: chodzi o to, by 
dzieło się spełniło. Wszelkie środki są możliwe i równouprawnione, 
pozostaje jednak rzecz najważniejsza: ich właściwy dobór. «Sztuka 
dziś» — powiada Alicja Kępińska — «nie poszukuje już nowych mediów, 
chętnie sięga po stare i wypróbowane techniki, czyniąc to bez emfazy i 
bynajmniej nie w chęci ponownego ich wylansowania. Sięga po prostu 
po wszystko, co jest możliwe do użycia w procesie tworzenia znaczeń, a 
wybór zależy od tego, co pragnie się wypowiedzieć w danym dziele lub 
zespole działań» [6].

O artystach coraz rzadziej mówi się «malarz», «rzeźbiarz’, czy «grafik». 
Najczęściej używa się ogólnego określenia «artysta» lub «artysta 
wizualny». I słusznie, liczy się przecież jakość i siła dzieła, a nie wierność 
jakiejś metodzie czy dyscyplinie. Pułapką może być także stary mit o 
konsekwencji twórczej, najczęściej opacznie rozumiany. Filozof Ralph 
Waldo Emerson już w XIX wieku zauważył, że «Głupia konsekwencja» — 
czyli kurczowe trzymanie się jakiejś metody — «jest postrachem małych 
umysłów» [7]. Podziały sztuki według technik dawno już przestały  
funkcjonować, bo tak zwane «dyscypliny plastyczne» utraciły zupełnie 
swą pierwotną wyrazistość, a ich granice przesuwały się i ostatecznie 
rozmyły tak dalece, że klasyfikowanie współcześnie powstających dzieł 
sztuki pod względem formalnym przestało mieć sens. Idea rozdziału 
różnych środków wyrazu pojawiła się w Renesansie i odtąd zadomowiła 
się na dobre w ludzkich umysłach. Dziś, jej siedliskami pozostają 
nadal, ze zrozumiałych względów, enklawy muzeów, archiwów i 



169

Inermedia — wolność w sztuce

szkół artystycznych. W żywym świecie kultury, na co dzień, nie 
słyszy się eksklamacji w rodzaju: «lubię tylko malarstwo akwarelowe», 
«najważniejsza jest rzeźba», czy — «zajmuję się instalacją». Mówi się 
natomiast o jakimś «ogóle» sztuki i wyraźnie bez ambicji precyzowania 
tego, z natury swej przecież nieprecyzyjnego, bo ogromnie na szczęście 
pojemnego i elastycznego, pojęcia. Jacques Barzun już w 1974 roku 
pisał, że «człowiek może czuć się tylko posiadaczem całości sztuki, a 
nie jakiegoś wydzielonego jej poziomu czy części; a całość tę wchłania 
się raczej przez osmozę niż pracę intelektu» [8].

W roku 1999 Ryszard Kluszczyński podał n=ową definicję terminu 
intermedia: «Przez sztukę intermedialną rozumiem dziedzinę artystyczną, 
która w każdym ze swoich poszczególnych przejawów inicjuje w sposób 
nieuchronny relacje pomiędzy różnymi mediami. Tak rozumiany 
relacjonizm, sieć odniesień intermedialnych, zastępuje tu kompleks 
atrybutów, za pomocą których charakteryzujemy zwykle poszczególne 
rodzaje sztuki. Sztuka intermedialna jest dziedzina totalną, nie 
jest połączeniem cech właściwych rozmaitym sztukom […], ani też 
połączeniem w nową całość odrębnych dotąd sztuk […], lecz jest 
odsyłaniem, widzeniem jednego medium poprzez drugie, wzajemnym 
aktywizowaniem i pobudzaniem» [9].

Wprowadzenie przez Higginsa w latach 60. XX w. terminu intermedia 
miało dla sztuki ogromne znaczenie z dwóch powodów:

Po pierwsze — pozwalało uznać za utwory sztuki takie dzieła, 
które nie pasując do sztywnych kategorii dyscyplin artystycznych, 
pozostawały na marginesie odbioru zarówno krytyków jak i widzów. 
Na przykład, zupełnie nie wiadomo było, co począć z klasycznym dziś 
dziełem  Rauschenberga Monogram (1955-59), które zbudowane było z 
wypchanego i pomalowanego kozła, gumowej opony, piłki tenisowej i 
malowanej jak obraz podstawy. 

Robert Rauschenberg, MONOGRAM, 1955-1959
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Pojawiające się wówczas natrętnie pytanie: do jakiej kategorii sztuki 
to dzieło należy i płynąca z braku jasnej  odpowiedzi watpliwość czy w 
ogóle do sztuki należy, skutecznie blokowało jego działanie i zakłócało 
proces percepcji. Termin intermedia znakomicie tę kwestię rozwiązuje, 
zawieszając potrzebę wprowadzenia sztywnych kategorii formalnych i 
wskazuje, że dzieło intermedialne nie musi mieć wyraźnie określonych 
parametrów, jego natura polega bowiem na relacyjności elementów 
składowych, także tych, które powstają w umyśle odbiorcy. Trafny 
termin i jego rozumienie umożliwiają odbiorcy właściwe podejście i do 
konkretnych dzieł i do ogółu sztuki współczesnej, której całość również 
jest siecią relacji i także nie poddaje się kategoryzacjom.

Po drugie — termin intermedia ważny jest dla samych artystów, 
podpowiada on bowiem kwestię kluczową dla sztuki współczesnej: 
świadomość właściwego doboru środków spośród całej wielości 
mediów jaką dziś dysponujemy. Świadomość istnienia wielu 
możliwości realizacyjnych, ich dostępność i dowolność zestawiania, 
nakazuje zwrócić uwagę na to, by do zrealizowania idei artystycznej 
dobrać, wykorzystać, a w razie potrzeby — nawet stworzyć najbardziej 
odpowiednie środki. Jest to zgodne z duchem postawy twórczej artystów 
Fluxusu, dla których najważniejsze było to, by dzieło mogło się spełnić 
według swej wewnętrznej struktury i logiki. W tę ukrytą logikę trzeba 

Henryk Stażewski, 9 PROMIENI ŚWIATŁA NA NIEBIE, Wrocław, 1970 
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się bacznie wsłuchać zanim jeszcze nastąpi sięgnięcie po jakiekolwiek 
środki. W założeniu Higginsa «każde dzieło określa swój własny środek 
wyrazu i formę zgodnie ze swymi potrzebami» [10]. Inaczej mówiąc — 
trzeba zadbać o to  by dzieło zaistniało jak najpełniej, dobierając — bez 
żadnych uprzedzeń i bez nawyków — jak najwłaściwsze środki. W tym 
tkwi, w moim przekonaniu, najgłębszy (dla artysty) sens terminu 
intermedium. Wskazuje on bowiem na ten obszar wyobraźni twórczej, 
w którym porusza się idea dzieła zanim jeszcze pojawi się szczegółowa 
wizja środków i formy, bo te dopiero trzeba będzie znaleźć. Idea dzieła 
oczywiście sama podpowiada środki, ale musimy wsłuchiwać się 
uważnie, bo być może chodzi o środki jakich jeszcze nie znamy.

Wirus słynnej konstatacji: «Sztuką jest wszystko, co artysta 
nazwie sztuką» [11].  dokonał czegoś niezmiernie ważnego: unicestwił 
możliwość kategorycznego twierdzenia co sztuką nie jest. Rozglądajmy 
się więc bacznie, bo sztuka przybiera dziś bardzo różne postacie, 
pojawia się w sytuacjach nieoczekiwanych, może nas dopaść dosłownie 
wszędzie. A jeśli już do spotkania z dziełem dojdzie — zamiast łamać 
sobie głowę tym, do jakiej kategorii należy lub czy w ogóle należy 
do czegokolwiek — po prostu zaufajmy mu, odnajdźmy jego genezę, 
zapytajmy o intencje, poznajmy horyzonty, pozwólmy by na nas 
podziałało i obserwujmy naszą z nim relację: dopiero wtedy okaże się 
czym naprawdę dla nas jest.

Jenny Holzer, z serii TRUIZMY, tablica świetlna,
Nowy Jork, Times Square, 1982 
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Sztuce współczesnej zawdzięczamy coś, czego potrzebujemy i 
czego oczekujemy: ciągłość obcowania z nieuchwytnym. Obcowanie 
z jej utworami stwarza szansę na bezpośredniość przeżywania i 
pielęgnuje świeżość spojrzenia, odnawia synapsy i unieważnia 
wyjeżdżone codziennością koleiny nawyków myślowych, pobudza 
wyobraźnię i odsyła do krainy wolności wewnętrznej, w której każdy 
tworzy swoją własną — a więc jedynie prawdziwą — wizję świata. 
Niezależność postaw artystycznych rodzi wolną sztukę, a taka sztuka 
skutecznie burzy pewniki, odrzuca konwencje formalne, mentalne i 
percepcyjne, i — co najważniejsze — pozwala doświadczać tego, co 
poza językiem i poza kulturą.

Tony Oursler, GATEWAY 2, 1994 

Paweł Althamer, SIEDZENIE,
Galeria Foksal, Warszawa, 1996 

Elmgreen & Dragset, PRADA MARFA,
pustynia w Teksasie, USA, 2005

Krzysztof Wodiczko, projekcja na pomniku, Grand Army Plaza,
Brooklyn, Nowy Jork 1984 



173

Inermedia — wolność w sztuce

Na koniec, ściągnijmy na chwilę z zakurzonej, górnej półki tę 
nienową, ale wciąż kuszącą utopię, że oto cały współczesny świat 
mógłby być dziełem sztuki, czymś w rodzaju beuysowskiej rzeźby 
społecznej, realizującej się w sferze szeroko pojętej kultury za pomocą 
wszelkich możliwych środków, bez względu na to, czy uznamy je za 
artystyczne czy nie. Przestrzeń bez językowych ograniczeń to właśnie 
INTERMEDIUM: możliwość włączania i łączenia wszystkiego w większe 
struktury — także tego co już znane z tym, co dopiero przeczuwane.
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