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We współczesnych rozważaniach o kulturze i sztuce używa się w pewnych przypadkach pojęć, przy-
woływanych z terytoriów innych, niż historia sztuki czy kultury, przestrzeni dociekań naukowych 
bądź filozoficznych – „opisując” dzięki ich potencjałowi wybrane aspekty artystycznych zjawisk, po-
staw, czy stanowisk, wobec których tradycyjne terminy z obszaru macierzystych dyscyplin wydają 
się w pewnym stopniu „bezradne”. Wspomniane pojęcia wykorzystywane są w takich wypadkach w 
niedosłowny sposób, zachowując i tracąc zarazem pewne pierwiastki własnego semantycznego po-
tencjału. Oczywiście „zachowanie” lub „utrata” uzupełniane mogą być w tym kontekście także pozy-
skiwaniem dodatkowych znaczeń i sensów, poszerzających zakres konwencjonalnych przekonań i 
mniemań o przedmiocie potencjalnie podejmowanych rozważań. Doskonałym przykładem zasuge-
rowanego powyżej „procesu” może być kulturoznawcze wykorzystywanie pojęcia „transgresji” – 
pojęcia, oznaczającego pierwotnie, jak podaje to chociażby „Słownik Języka Polskiego” PWN, między 
innymi: zalewanie obszarów lądowych przez morze z powodu topnienia lodowców lub wskutek ruchów 
tektonicznych. Owo „poszerzanie zasięgu własnej obecności przez wody morskie” – niezwykle obra-
zowo kojarzyć się może z tymi niekonwencjonalnymi ubiegłowiecznymi i aktualnymi działaniami 
artystycznymi, które rozszerzają tradycyjnie znane nam granice realizowania się określonych inwen-
cji twórczych, doprowadzających na przykład do zacierania granic między codziennym życiem a 
sztuką. Pojęcie „transgresji”, użyte w niedosłownym i niekonwencjonalnym zarazem wymiarze – 
może intrygująco wskazywać na przypomniane powyżej praktyki i, co więcej, bywa ono używane 
przez niektóre osoby piszące lub wypowiadające się na tematy związane ze sztuką współczesną i 
najnowszą. Równie intrygującym i przydatnym w rozważaniach o sztuce i kulturze, co pojęcie „trans-
gresji”, wydaje się, wieloznaczny w swym potencjale semantycznym, rzeczownik: „migracja”. W do-
słownym rozumieniu może on oznaczać np.: masowe przemieszczanie się ludności, zwykle w poszuki-
waniu lepszych warunków życia; przemieszczanie się zwierząt z jednego obszaru na drugi, związane z 
rozmnażaniem się lub poszukiwaniem pożywienia; przesuwanie się granic zasięgu jakiś roślin; [czy też] 
przesuwanie się wydm lub warstw skalnych.1 W sensie bardziej ogólnym, pojęcie to wskazywać by 
mogło na „rytuały przejścia” danych jakości czy pierwiastków kulturowych z jednego obszaru ich 
egzystencji w drugi. W takim wymiarze rozumienia, wspomniane pojęcie może stawać się szczegól-
nie cenne dla rozważań dotyczących wybranych spraw sztuki, zarówno poszukującej i niekonwen-
cjonalnej w swoich poszukiwaniach, jak i tej nieco bardziej zachowawczej. Czym jednak mogą być 
rozwiązania i strategie artystyczne niedosłownie określane mianem „migracji”, dokonujących się w 
obrębie doświadczeń i praktyk współczesnych sztuk wizualnych? Powyżej postawione pytanie – nie 
daje niestety komfortu udzielania jednoznacznych, pełnych i ostatecznych zarazem wyjaśnień. Praw-
dopodobnie jakakolwiek udzielona na nie odpowiedź, nawet studyjnie rozbudowana, czy też mająca 
pozory naukowej dyscypliny i erudycyjności – mogłaby być z jakichś powodów podawana w wątpli-
wość, jeśli miałaby być systemem zamkniętym i niepodważalnym. Dlatego też warto zapewne posłu-
żyć się w tym przypadku strategią wskazania kilku przykładów ogólnych sytuacji „artystycznych 
migracji”, przy jednoczesnym pozostawieniu „uchylonych drzwi”, na próby dalszego kontynuowania 
zainicjowanych refleksji lub też rozbudowywania lub reinterpretacji tego, co zostało już wcześniej 
„niezobowiązująco” zasugerowane.  

                                                           
1 Patrz: https://sjp.pwn.pl/, (data dostępu: 20.XII.2017). 
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Poszukując przejawów „artystycznych migracji”, z całą pewnością warto przypomnieć, że w niektó-
rych poszukiwaniach twórczych ubiegłego wieku niezwykle charakterystyczne stawało się: zaciera-
nie granic pomiędzy poszczególnymi sztukami oraz łączenie ze sobą środków wyrazu różnych sztuk, co 
wyrażało się między innymi w «programowej nieczystości» gatunków, rozszerzaniu i wzbogacaniu oraz 
łączeniu pomiędzy dziedzinami sztuki tradycyjnych technik, środków i tworzyw.2 Wspomniane inwen-
cje, które mogły posiadać swoje bardziej umiarkowane i zdecydowanie radykalne interpretacje – 
zaowocowały z biegiem czasu krystalizacją postaw ewidentnie interdyscyplinarnych lub interme-
dialnych, posiadających rozmaite w charakterze wcielenia i specyfiki. Wspomniane poetyki nieko-
niecznie musimy jednak postrzegać jako, tylko i wyłącznie, „inwencje łączenia”, lecz możemy je in-
terpretować także poprzez pryzmat „migracji” danych pierwiastków czy elementów na terytorium 
innego medium czy postawy twórczej. W takim kontekście, takie artystyczne sytuacje, jak: koegzy-
stencja rozmaitych technik, na przykład malarskich i graficznych w jednym dziele sztuki; niekonwen-
cjonalne związki pomiędzy tkaniną artystyczną a rzeźbą; mariaż muzyki i sztuk wizualnych oraz po-
tencjalnie związane z tym ambicje obrazowania czy transkrypcji dźwięków – stają się urzeczywist-
nieniem interdyscyplinarnych lub intermedialnych „migracji”. Warto w tym momencie pamiętać o 
potencjale nowych i niekonwencjonalnych mediów współczesnych sztuk wizualnych, które: albo 
same mogą przemieszczać się na obszary zewnętrznych wobec siebie kulturowych terytoriów, albo 
same wchłaniać znane nam już rozwiązania i poetyki twórcze. Kiedy mowa o „migracjach” tego ro-
dzaju, pojawiają się dość szybko kolejne skojarzenie dotyczące, tym razem… – „artystycznego prze-
mieszczania się przedmiotów”. Ready-mades oraz ich „rytuały przejścia” z rzeczywistości codziennej 
w wymiar kontekstu kreacji artystycznych – stanowić mogą także dla współczesnego artysty fascy-
nujące „tworzywo” do inicjowania określonych działań czy poszukiwań. „Operacje na przedmiocie” 
nie muszą się jednak kończyć, tylko i wyłącznie, na mechanicznym zabiegu przenoszenia danego 
obiektu z kontekstu w kontekst, mogą się one przecież dodatkowo „zagęszczać” i komplikować, także, 
poprzez wspominaną już wcześniej, inwencję intermedialnego łączenia określonych elementów czy 
twórczych rozstrzygnięć.  
Warto przypomnieć, że „migrujące” ku „przestrzeniom sztuki” rzeczywiste przedmioty, poprzez 
pewne analogie z wybranymi ustaleniami ubiegłowiecznej teorii literatury, dotyczącymi „poetyki 
cytatu” – bywają dziś również traktowane jako tzw. „wizualne cytaty z rzeczywistości”. Ta, wydawa-
łoby się, marginalna uwaga – otwiera przed nami kolejny, bezkresny wymiar, w jakim rozgrywać się 
mogą artystyczne „migracje” – danych motywów, rozwiązań stylistycznych, typów przedstawień, czy 
rozmaitych ujęć formalnych. Chodzi w tym przypadku o szeroko rozumianą strategię stosowania 
artystycznych cytatów i przytoczeń, która nie musi być wcale powiązana tylko i wyłącznie z dosłow-
nym „powielaniem” danego motywu lub jego fragmentu w nowej wypowiedzi artystycznej. W ra-
mach wizualnych parafraz dany motyw lub całość „cytowanego” dzieła – może ulegać modyfikacjom i 
metamorfozom; a w obrębie tzw. „quasi-cytatu” (zwanego także „cytatem struktury”) – autor może 
dokonywać „fragmentarycznej stylizacji” swego utworu, w oparciu o wcześniejsze, znane z historii, 
wzorce stylowe lub przywoływać określone rozwiązania „czysto” formalne, stosowane w rozmaitych 
czasach i kulturach. Adekwatnie wykorzystywana strategia artystycznych cytacji pozwala na kre-
owanie dialogicznego i „intertekstualnego” charakteru nowo powstałego dzieła sztuki. Umożliwia 
również podejmowanie swoistych „migracji w czasie”, co otwierać może, zarówno przed samym ar-
tystą, jak i przed odbiorcami jego sztuki – intrygujące perspektywy, zarówno natury intelektualnej, 
jak i „czysto” emotywnej. „Cytacyjne migracje” – pojawiały się, wbrew wszelkim pozorom, w wielu 
dziełach dawnej sztuki, ale również potencjalnie objawiać mogą swoją obecność, zarówno w ekspe-
rymentalnych, jak i w bardziej zachowawczych artefaktach sztuki współczesnej i najnowszej, i to z 
bardzo dobrym artystycznym skutkiem, co nie wyklucza oczywiście powstawania bardzo wielu nie-
udanych, czy wręcz chybionych efektów tego rodzaju inwencji twórczych. Być może, w ramach „po-
etyki cytatu” można również interpretować przywoływanie różnych środków malarskiego czy gra-
ficznego obrazowania w ramach jednego i tego samego dzieła, także tych „importowanych” z dzie-
dzin tradycyjnie nieutożsamianych ze sztuką, a więc na przykład: z wykresów i z rysunków technicz-
nych, czy też, dajmy na to, z architektonicznych, bądź z urbanistycznych planów lub z zapisów „czy-
sto” kartograficznych. „Migracje” tego rodzaju elementów w przestrzeń struktury typowo pikturalnej 
lub graficznej – mogą uruchamiać ciekawe konsekwencje natury metaforycznej i emotywnej, odmie-
niając zarazem znane nam, typowe oblicze malarskiego lub graficznego obrazu. 

                                                           
2 Patrz: Teresa Pękala, Awangarda i Ariergarda. Filozofia Sztuki Nowoczesnej, Lublin 2000, s. 151.  



Pozostając w kręgu rozważań o medium malarstwa, w którym dawniej, jakże często uaktywniana 
była sfera duchowo-metafizyczna i które od czasów Renesansu do przynajmniej połowy ubiegłego 
wieku, wydawało się jedną z najważniejszych i zarazem najbardziej prestiżowych dyscyplin sztuk 
pięknych – warto, na poziomie nieco bardziej abstrakcyjnych i mniej dosłownych konstatacji, zauwa-
żyć, że swoistą „migracją” na obszary aktualnych pikturalnych konwencji może być dzisiaj przenika-
nie „pierwiastków duchowości” lub wybranych motywów ikonografii sztuki religijnej. W ostatnich 
latach szeroko pojmowana sfera sacrum nie jest bowiem dziedziną, która powszechnie interesowała-
by tworzących dziś artystów, tak też aktualne powroty określonych „jakości” ze wspomnianej dome-
ny na obszary twórczo rozumianych poszukiwań – stają się szczególnie ważne i godne uwagi – także 
w przestrzeni doświadczeń innych, niż malarstwo, sztuk i współczesnych praktyk artystycznych. 
Równie cenne wydają się dziś także twórcze „powroty” pierwiastków imaginacyjnych i tradycyjnie 
symbolicznych; jak również „reinkarnacje” inwencji adekwatnego łączenia elementów abstrakcyj-
nych i figuratywnych w danym dziele sztuki; bądź, przywołując doświadczenia z jeszcze innej dzie-
dziny, zasadne wykorzystanie technik dekoracyjnych w „eksperymentalnych” kompozycjach malar-
skich lub rzeźbiarskich. „Zacieranie” granic pomiędzy odmiennymi dziedzinami współczesnych do-
świadczeń kulturowych, a więc, ujmując sprawę nieco inaczej, kreowanie aktów „migracyjnego prze-
nikania” tychże doświadczeń z jednego terytorium w inne – może dziś dotyczyć również symbiotycz-
nych związków „czystej” sztuki i sztuk projektowych. W tej perspektywie niezwykle ciekawe wydają 
się rozmaite przejawy syntezy architektury i sztuk dekoracyjnych, ale również designu i „myślenia 
symbolicznego”. Owocować to może sytuacjami, w których odpowiednio zaprojektowany i skonstru-
owany obiekt designerski staje się również wymowną, nie do końca już „utylitarną”, strukturą prze-
strzenną, czego klasyczną reprezentację można odnaleźć na przykład w twórczości słynnego 
Alessandra Mendiniego. Warto przypomnieć również o tym, że kreowane współcześnie niektóre 
quasi-rzeźbiarskie struktury przestrzenne mogą być również inspirowane „myśleniem architekto-
nicznym”, co oczywiście nie jest inwencją nową, lecz może dziś zyskiwać zaskakujące i skłaniające do 
refleksji reinterpretacje.   
Podążając jeszcze dalej w zainicjowanych w niniejszym tekście rozważaniach, należy zauważyć, że 
„kulturowo-migracyjny” charakter posiadać mogą również procesy wchłaniania w obręb współcze-
snych kreacji artystycznych rozmaitych aktywności, praktyk, czy rozwiązań stylistycznych, niekoja-
rzących się lub nie wywodzących się z prestiżowego dziedzictwa sztuki i kultury elitarnej. Owymi, 
istniejącymi poza wspomnianym „centrum”, nie zawsze docenianymi, źródłami potencjalnych fascy-
nacji mogą być na przykład: sztuka i kultura popularna, estetyka i techniki charakterystyczne dla 
świata reklamy, przejawy szeroko pojmowanego kulturowego kiczu, czy pewne praktyki życia co-
dziennego. Czerpanie artystycznych inspiracji z wymienionych powyżej obszarów, wbrew wszelkim  
stereotypom i wielu uprzedzeniom, może owocować bardzo interesującymi rezultatami – na przy-
kład wtedy, kiedy „tradycyjne czynności kobiece” (takie jak, dajmy na to: haftowanie czy wyszywa-
nie) zostają przez współcześnie działające artystki wykorzystywane w podejmowanych przez nie 
działaniach twórczych, nierzadko inicjując rozmaite konsekwencje natury meta-artystycznej bądź 
metaforycznej.  
Co oczywiste, wszystkie zebrane powyżej uwagi i spostrzeżenia nie mają ambicji „ostatecznego wy-
czerpania” tematu dotyczącego wielorakich perspektyw dokonywania się różnorodnych w charakte-
rze „migracji” w świecie współczesnej sztuki i kultury. Mówić i pisać można by o tym wiele, podejmu-
jąc, nieporuszone w niniejszym tekście, tropy i zagadnienia, na przykład te, dotyczące „migracji” pro-
blemów i tematyki społecznej w przestrzenie aktualnych działań artystycznych, czy też zaskakują-
cych i nietypowych zarazem związków współczesnej nauki i realizowanych dziś kreacji twórczych. 
Większość z nas zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak wielką niewiadomą jest to, co może przy-
nieść nam przyszłość, także w wymiarze kolejnych przemian artystyczno-kulturowych oraz postępu 
związanego z rozwojem technologiczno-cywilizacyjnym. Czynniki te w zasadniczy sposób mogą rów-
nież wpływać na poszarzanie, i tak stosunkowo bogatego już, arsenału możliwości „aktywności 
transgresyjno-migracyjnych”, które potencjalnie owocować mogą niezwykle ciekawymi rezultatami i 
poszukiwaniami twórczymi. Mam nadzieję, że niniejszy tekst ma szansę stać się rodzajem zaprosze-
nia do podejmowania indywidualnych przemyśleń na temat perspektyw dokonywania się różnorod-
nych „migracji” w przestrzeniach sztuk wizualnych, bowiem wszystko to, co zostało powyżej napisa-
ne, to jedynie sugestie, a nie zamknięty „system teoretyczny”. Pamiętajmy bowiem o tym, że wszelkie 
teorie dotyczące sztuki i kultury mają zazwyczaj umowny charakter i dlatego nie powinny być do-
gmatycznymi i niepodważalnymi zarazem „modelami ideologicznymi”, kształtującymi nasze myśle-
nie o świecie i jego rozmaitych współczesnych przejawach.  


