
Jarosław suchan

słowo wstępne





s — 15

Skuteczność Sztuki

„Poważam potrzebę czynu. Byłbym ostatnim, który ośmiela się 
przeciwko niej zaprotestować. Poddaję wam tylko pod rozwagę, 
Panie i Panowie, czy ten przymus działania tu i teraz — i mo-
ment zatrzymania myśli, który się z tym wiąże — nie unieru-
chamia przypadkiem myśli akurat w tym punkcie, w którym 
powinna ona iść naprzód, jeśli w ogóle ma dotrzeć tam, gdzie 
mogłoby się coś zmienić? […] Klątwa współczesności polega 
w niemałym stopniu na tym, iż skłania ona ludzi do działania, 
ponieważ wierzą oni w to, że tym sposobem wyrwą się spod 
działania klątwy — a to przeszkadza im w refleksji nad sobą 
i nad sytuacją; refleksji, która może faktycznie uwolniłaby ich 
od tej klątwy”. Tymi słowami zwracał się Theodor adorno do 
studentów w połowie burzliwych lat 60. XX wieku, kiedy to 
właśnie potrzeba czynu, innymi słowy — potrzeba skutecz-
ności rozżarzała zrewoltowane umysły. Dzisiaj, gdy z nową 
mocą wracają wezwania do uskutecznienia sztuki, zastrze-
żenie adorna znów warto wziąć pod rozwagę.

w 2007 roku, jeden z najważniejszych przedstawicie-
li sztuki krytycznej, artur Żmijewski ogłosił słynny manifest 

„stosowanych sztuk społecznych”. apelował w nim o twórczość, 
która przekracza granice swego autonomicznego pola i staje 
się działaniem zorientowanym na osiąganie realnych skut-
ków w pozaartystycznym świecie. sztuka, mówił Żmijewski, 
ma sens jedynie wtedy, gdy staje się narzędziem społecznej 
zmiany. wówczas był to głos odosobniony. Dzisiaj, jak się wy-
daje, niemal każdy działający w polu sztuki czuje się w obo-
wiązku znaleźć dla swojej aktywności społeczne uzasadnie-
nie. Konieczność zaangażowania sztuki w rozwiązywanie 
realnych problemów jest dyskutowana w galeriach, muze-
ach, podczas rozlicznych biennale, festiwali a nawet targów. 
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Mówią o niej zarówno artyści, krytycy, kuratorzy, jak i aktywi-
ści społeczni i samorządowi urzędnicy. odnosi się przy tym 
wrażenie, że co i rusz dyskusja ześlizguje się w utarte koleiny, 
w mechaniczny sposób powielając ciągle te same myślowe 
schematy. niniejsza publikacja to próba wyjścia poza ową 
schematyczność. ruszyć myśl z miejsca, w którym potrzeba 
czynu pochopnie ją zatrzymuje — oto cel, jaki jej przyświeca.

Kwestia skutku w sztuce domaga się przemyślenia 
z wielu powodów, najważniejszym z nich wydają się jednak 
postępy utylitaryzmu, który uprawomocnia się jako dominu-
jąca ideologia w kolejnych obszarach ludzkiego działania. Gdy 
porządek celowości staje się hegemoniczny, gdy wszelka ak-
tywność zaczyna być orientowana na osiąganie wymiernych 
efektów i postrzegana przez pryzmat swojej użyteczności, 
nie sposób nie pytać o naturę skuteczności działania arty-
stycznego; o to, na czym miałaby polegać — ta pożądana — 
skuteczność sztuki. To pytanie staje się szczególnie istotne, 
gdy coraz chętniej widzi się w sztuce bądź to wsparcie dla 
przemysłów kultury — a co za tym idzie, działalność, którą 
koniec końców rządzi ekonomiczne prawo zysku — bądź na-
rzędzie służące państwu do uprawiania polityki społecznej: 
przeciwdziałaniu różnym formom wykluczenia, rewitalizacji 
obszarów cywilizacyjnie zdegradowanych, wzmacnianiu więzi 
międzyludzkich, rozwojowi postaw obywatelskich, tworzeniu 
nowych miejsc pracy etc. czy owo włączanie sztuki w proce-
sy służące osiąganiu celów związanych z innymi dziedzinami 
ludzkiej rzeczywistości stanowi wyraz ostatecznego tryumfu 
zaangażowanej twórczości i formułowanych przez awangar-
dę jeszcze w latach 20. XX wieku postulatów zintegrowania 
sztuki z życiem? czy też, wręcz przeciwnie — jest ono dowo-
dem na ostateczną klęskę, na całkowite przechwycenie sztu-
ki przez wszechogarniającą logikę ekonomizacji, uznanie jej, 
jak pisze jedna z badaczek, za jeszcze jeden z zasobów do 
wykorzystania przez rynek lub państwo?

czy zatem rację mają ci, którzy mimo wszystko wcho-
dzą w przestrzeń obowiązywania pozaartystycznych reguł  
i, godząc się na obowiązujące w niej kryteria celowości, sta-
rają się rozwijać prawdziwie wspólnotowe i emancypacyjne 
projekty? czy też ci, którzy uważają, że sztuka, poddając się 
zewnętrznym regułom skuteczności i pozaartystycznie de-
finiowanym celom, traci to, co jest potencjalnie jej najważ-
niejszym walorem, a mianowicie — zdolność wyobrażania 
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autentycznych alternatyw wobec istniejącego i dominujące-
go porządku? czy instrumentalizacja sztuki jest zatem spo-
sobem na jej dezalienację, na uczynienie społecznie istotną? 
czy też skutkiem instrumentalizacji jest to, że przestaje być 
ona, jak zauważa współczesny myśliciel, „ostatnim szańcem 
pragnienia, by żyć inaczej”? czy jasne określenie celu nie za-
myka drogi do nieskrępowanego eksperymentu i swobodnej 
pracy wyobraźni? „Bez celu sztuki — zauważa adorno — to jej 
uchronienie się przed przymusem narzucanym przez zasady 
samozachowania. sztuka ucieleśnia coś w rodzaju wolności 
pośród zniewolenia. To, że samym swoim istnieniem wykra-
cza poza zaklęty krąg dominacji, stowarzysza ją z obietnicą 
szczęścia, którą sama jakoś wyraża ekspresją rozpaczy”. czy 
utrata bezpośredniego wpływu na rzeczywistość życiową jest 
ceną, którą warto zapłacić za zachowanie sztuki jako prze-
strzeni „wolności pośród zniewolenia”?

Publikacja, którą czytelnik/czytelniczka trzyma 
w ręku, nie udziela na te pytania jednoznacznych odpowie-
dzi. Prezentuje natomiast rozległą panoramę wyobrażeń o sku-
teczności sztuki, zarówno tych formułowanych na płaszczyź-
nie teoretycznej, jak i tych testowanych w praktyce. Zebrane 
w niej materiały to pokłosie wielomiesięcznego cyklu spotkań 
i dyskusji, w których wzięli udział artyści, projektanci, archi-
tekci, kuratorzy, działacze miejscy oraz badacze reprezentu-
jący różne dyscypliny uniwersyteckie. Im wszystkim pragnę 
niniejszym podziękować za niezwykle wartościowy wkład, 
jaki wnieśli do tego przedsięwzięcia. szczególne podziękowa-
nia kieruję do Tomasza Załuskiego, pomysłodawcy zarówno 
cyklu, jak i publikacji. Jego zaangażowaniu, rozległej wiedzy 
i otwartości na różne postawy i stanowiska zawdzięczamy 
tak wielostronne, pogłębione i wolne od dogmatyzmu ujęcie 
jednego z najważniejszych tematów współczesnej sztuki, ja-
kim jest jej możliwa i pożądana skuteczność.





 

ToMasZ ZałusKI

skuteczność 
przepracowana
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czy sztuka może być „skuteczna”? na ile może ona dziś od-
działywać na rzeczywistość pozaartystyczną, aktywnie włą-
czać się w praktyki kulturowe, ekonomiczne, społeczne i po-
lityczne? na czym polega jej skuteczność w różnych dome-
nach, w jakich daje się dostrzec jej oddziaływanie? Jeśli zaś 
działaniom artystycznym brak tego rodzaju skuteczności, to 
co należy zrobić, aby ją zyskały?

aby móc rozstrzygnąć te kwestie, trzeba najpierw uściś- 
lić, co właściwie kryje się pod pojęciem skuteczności sztu-
ki. odsyła ono niewątpliwie do etosu zmiany rzeczywistości 
i potrzeby aktywnego udziału w życiu społecznym, definiu-
jących wiele współczesnych idei oraz praktyk artystycz-
nych. Przywołuje też spory o to, czy sztuka jako „inne miej-
sce” w przestrzeni społecznej, jest w stanie kształtować tę 
przestrzeń — a jeśli tak, to za pomocą jakich narzędzi, w ja-
kim zakresie i w oparciu o jakie wartości. „skuteczność sztu-
ki” może więc być emblematem dążenia do instrumentaliza-
cji praktyk artystycznych, do podporządkowania ich służ-
bie zewnętrznym celom społecznym czy politycznym, przy 
jednoczesnym odrzuceniu autonomii pola sztuki i wartości, 
konstytuujących jego specyfikę. Może też jednak oznaczać 
zachowanie tej symbolicznej autonomii jako swego rodzaju 

„laboratorium”, w którym powstają różne eksperymentalne 
„wynalazki”, dające się potencjalnie, w niebezpośredni i złożo-
ny sposób, przeszczepiać na szerszy grunt społeczny. Kolejną 
linię podziału wyznacza opozycja pomiędzy działaniem real-
nym i działaniem symbolicznym. Powraca dziś bowiem prze-
konanie, że praktyki artystyczne są w stanie doprowadzić do 
realnych zmian kulturowych, społecznych czy politycznych, 
jakkolwiek raczej w mikroskali. odmienny pogląd zakłada, że 
jeśli sztuka ma jakąkolwiek skuteczność, to może ona jedynie 
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polegać na ujawnianiu i nagłaśnianiu pewnych problemów, 
wprowadzaniu ich do dyskursu publicznego. Zmiana, do ja-
kiej zdolna jest sztuka, ograniczałaby się wówczas do prze-
kształceń symbolicznych imaginariów społecznych. Jeszcze 
bardziej sceptyczne głosy wskazują, że sztuka nie jest zdolna 
do jakiejkolwiek zmiany — ani w sferze realnej, ani symbolicz-
nej — może jedynie tworzyć jej wizje, a w ten sposób dawać 
marginalne świadectwo oporu względem hegemonicznego 
porządku społecznego i podtrzymywać samo pragnienie jego 
podważenia. spór dotyczy też tego, jakiej „sprawie” właściwie 
służą, świadomie i nieświadomie, praktyki artystyczne. obok 
koncepcji przypisujących sztuce szeroko rozumiane wartości 
emancypacyjne i poszukujących jej skuteczności na polu ich 
urzeczywistniania, pojawiają się również takie, które dowodzą, 
że narzędzia i wartości artystyczne są dziś z powodzeniem 
wykorzystywane po „drugiej stronie barykady”, w służbie 
mechanizmów władzy, kontroli i eksploatacji — i że właśnie 
tam sztuka bywa zadziwiająco skuteczna. sama kategoria 

„skuteczności”, odnoszona do praktyk artystycznych, jawi się 
w tym kontekście jako wysoce podejrzana, nazbyt silnie ko-
jarzy się bowiem z kryteriami produktywności, efektywności 
i wymierności — z kapitalistycznymi wartościami, narzuca-
nymi biopolitycznie wszystkim sferom życia.

wszystkie te zagadnienia, w różnych ujęciach i konfi-
guracjach, pojawiają się w tekstach składających się na ni-
niejszą książkę. chciałbym pokrótce przedstawić jej genezę. 
w kwietniu i maju 2011 roku Muzeum sztuki w łodzi prezento-
wało projekt Konstrukcja w procesie 1981 — wspólnota, któ-
ra nadeszła?, kuratorowany przez aleksandrę Jach i annę 
saciuk-Gąsowską. Dotyczył on artystycznych i społeczno-

-politycznych aspektów wydarzenia, jakim była tzw. „pierw-
sza” Konstrukcja w procesie z 1981 roku — międzynarodo-
wa wystawa sztuki, zorganizowana w łodzi dzięki sojuszowi 
neoawangardy artystycznej, nsZZ solidarność, środowisk 
robotniczych oraz władz miasta. Inicjatorzy Konstrukcji od-
woływali się do tradycji polskiej awangardy konstruktywi-
stycznej, w szczególności do idei sztuki jako narzędzia kształ-
towania procesów społeczno-politycznych. Pytanie o histo-
ryczny wymiar tej idei, a także jej aktualny potencjał stało się 
przewodnim wątkiem projektu prezentowanego w Muzeum 
sztuki: wystawy oraz towarzyszącego jej sympozjum. obok 
paneli dyskusyjnych o tematyce historycznej, odbył się wtedy 
panel Skuteczność sztuki, w trakcie którego rozmawialiśmy 
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01.   
Panel Skuteczność sztuki, w ramach 
sympozjum Konstrukcja w procesie  
1981 – wspólnota, która nadeszła?,  
Muzeum Sztuki w Łodzi (ms2), 
27.05.2011. Uczestnicy: Paweł Kowzan, 
Paweł Mościcki, Marcin Polak,  
Jan Sowa. Moderator: Tomasz Załuski. 

o współczesnych próbach oddziaływania za pomocą sztuki 
na sferę kulturową, ekonomiczną i społeczno-polityczną01.

Żywy oddźwięk, z jakim spotkały się głosy i prezentacje 
uczestników panelu, stał się istotnym bodźcem do rozwinięcia 
i pogłębienia refleksji nad poruszonymi wówczas zagadnie-
niami. w tym celu Muzeum sztuki w łodzi zorganizowało cykl 
spotkań: wykładów, prezentacji i dyskusji, które pod wspól-
nym tytułem Skuteczność sztuki odbywały się od października 
2012 roku do maja 2013 roku. Tym razem postanowiliśmy roz-
bić ogólne pytanie o „skuteczność sztuki” na szereg bardziej 
szczegółowych, powiązanych ze sobą kwestii, i przyjrzeć się 
działaniom artystycznym w takich kontekstach, jak przemia-
ny kapitalistycznych mechanizmów ekonomiczno-gospodar-
czych; polityczność praktyk kulturowych; społeczne wartości 
dizajnu; aktywizm obywatelski i ruchy miejskie; współpraca 
sztuki i nauki; zadania i sposoby funkcjonowania instytucji 
artystycznych. szczególnie interesowały nas praktyki reali-
zowane na gruncie polskim, choć, oczywiście, w trakcie spo-
tkań pojawiły się też odniesienia, zestawienia i porównania 
z analogicznymi zjawiskami z innych krajów.

Istotą projektu było to, aby w sposób zaangażowany, 
a jednocześnie realistyczny i krytyczny zdefiniować oraz — 
co najistotniejsze — ocenić skuteczność, jaką na tych róż-
nych polach mają bądź przynajmniej mogą mieć współczesne 
praktyki artystyczne. chodziło również o to, aby wskazać, ja-
kie warunki muszą być spełnione, żeby sztuka mogła zyskać 
lub zwiększyć swą skuteczność tam, gdzie jej działania nie 
odnosiły, jak dotąd, efektów. Jeśli bowiem chcemy, aby „sku-
teczność sztuki” była czymś więcej niż jedną z przemijających 
mód, ideologii lub mitologii świata sztuki, tego rodzaju kry-
tyczny namysł jest konieczny. Jest on też niezbędny do tego, 
aby wygenerować impuls dla dalszego rozwoju tych praktyk 
artystycznych, których celem — lub jednym z celów — jest 
oddziaływanie na rzeczywistość pozaartystyczną i kształto-
wanie naszego bycia wspólnie.

chodziło więc o przepracowanie skuteczności sztuki: 
spojrzenie wstecz, analizę konkretnych praktyk i sprawdzenie, 
które z nich faktycznie „zadziałały”, a które nie, jakie czyn-
niki wpłynęły na ich powodzenie lub porażkę, a także — co 
udało się, a czego nie udało się dzięki nim osiągnąć. wnioski 
z takiej konfrontacji miałyby posłużyć do przekształcenia 
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i aktualizacji sposobu, w jaki pojmujemy skuteczność praktyk 
artystycznych. Mogłyby przyczynić się do sformułowania no-
wych postulatów, dotyczących strategii skutecznego działa-
nia, jak również skłonić nas do przemyślenia samej kategorii 

„skuteczności”, zbadania jej implikacji, a nawet jej zakwestio-
nowania i podjęcia próby uchwycenia tego, do czego ma się 
ona odnosić, za pomocą innych pojęć — bardziej adekwat-
nych, poręcznych lub... skutecznych w działaniu. należy przy 
tym pamiętać, że przepracowywanie, które wchodzi tu w grę, 
dokonuje się już na poziomie samych praktyk artystycznych, 
w immanentnym procesie uczenia się, zdobywania i wykorzy-
stywania kolejnych doświadczeń. Idzie o to, by proces ten roz-
poznać i aktywnie go stymulować.

oprócz cyklu paneli dyskusyjnych, projekt od początku 
obejmował ideę stworzenia monograficznej publikacji książ-
kowej. Panele miały służyć konfrontacji wielości perspektyw, 
głosów i narracji, łączyły też w sobie elementy konferencji na-
ukowej, seminarium badawczego i popularnych spotkań, upo-
wszechniających i uspołeczniających wiedzę. Żywy tok dysku-
sji, czasami meandrycznej, niekonkluzywnej, stawiającej opór 
moderacji, pozwalał na wstępne rozpoznanie i eksplorację sta-
wianych problemów. Pogłębiony i bardziej metodyczny wyraz 
znalazły one w powstałych później tekstach, zebranych w tej 
właśnie książce.

nie wszyscy autorzy i autorki tekstów uczestniczyli 
w pierwotnych spotkaniach. niektóre teksty powstały na osobne 
zaproszenie — poruszają one kwestie, których zabrakło w na-
szych dyskusjach lub nie były w nich wystarczająco dobrze wy-
eksponowane. Prezentowane materiały mają zmienny format: 
obok artykułów naukowych, oferujących analizy prowadzone 
za pomocą rozmaitych narzędzi teoretycznych, w książce są 
też wywiady oraz wypowiedzi artystów, łączące w sobie różne 
gatunki dyskursywne.

struktura książki odzwierciedla — z pewnymi modyfika-
cjami — strukturę cyklu spotkań, przede wszystkim za sprawą 
podziału na sześć tematycznych części. Podział ten ma jednak 
charakter umowny o tyle, o ile tytułowe zagadnienie danej części 
może również powracać w tle rozważań nad pozostałymi kwe-
stiami. w efekcie, każda część rekonfiguruje i z nieco innej per-
spektywy konkretyzuje całą sieć zagadnień, która składa się tu 
na problematykę skuteczności sztuki. oznacza to również, że 
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przyjęty porządek prezentacji jest tylko jednym z możliwych, 
a poszczególne części, choć ponumerowane, mogą być wła-
ściwie czytane w dowolnej kolejności. Każda z części jest po-
przedzona krótkim wprowadzeniem — opracowałem je w taki 
sposób, aby stworzyć ramowy kontekst dla poruszanej tam 
tematyki i sformułować wiodące pytania.

część otwierająca tom, zatytułowana: Po pierwsze, 
kreuj! Sztuka a nowe sposoby pracy i produkcji, dotyczy re-
lacji między twórczością artystyczną i mechanizmami ekono-
miczno-społecznymi współczesnego kapitalizmu. w zawartych 
tam analizach pojawiają się, z jednej strony, zagadnienia twór-
czego, „kreatywnego” aspektu nowych form pracy i produkcji, 
z drugiej zaś strony, rozważana jest celowość i konsekwencje 
ujęcia sztuki w kategoriach pracy i aktywności produkcyjnej. 
Kluczową kwestią pozostaje to, co sztuka — także w swym 
wymiarze instytucjonalnym — jest w stanie zdziałać w polu 
mechanizmów produkcyjnych i rynkowych: czy podlega im 
bez reszty, czy też jest w stanie stworzyć dla nich alternaty-
wę i pracować na rzecz jej urzeczywistnienia.

część druga, Dizajn — stosowana sztuka społecz-
na?, dotyczy formatywnego potencjału współczesnego dizaj-
nu, czyli tego, jak odpowiednio zaprojektowane przestrzenie 
i przedmioty, wśród których rozgrywa się życie codzienne, są 
w stanie oddziaływać na ludzkie sposoby działania i kształ-
tować relacje społeczne. najistotniejsze jest tu pytanie o to, 
jakie wartości urzeczywistnia dizajn — czy pozostaje sferą, 
w której prymat wiodą ekonomia, produktywność i zysk, czy 
też może przybierać formy alternatywne: społeczne, party-
cypacyjne, krytyczne. w tekstach, składających się na ten 
blok, pojawiają się analizy i oceny projektów, które mają na 
celu kształtowanie relacji międzyludzkich, w tym stymulo-
wanie współpracy, czy to na polu produkcji kreatywnej, czy 
w sferze współżycia w lokalnych wspólnotach. Badane są też 
złożone związki dizajnu ze sztuką i estetyką.

Tematem części trzeciej, zatytułowanej: Co to zna-
czy i co z tego wynika, że sztuka „działa politycznie”?, są 
różne sposoby pojmowania i urzeczywistniania politycznego 
potencjału praktyk artystycznych. Polityczność sztuki, oscy-
lująca pomiędzy modelem antagonistycznym i mediacyjnym, 
zostaje nakreślona na przykładach samych praktyk twór-
czych, w perspektywie praktyk kuratorskich, a także z punktu 
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widzenia zinstytucjonalizowanych form działalności publiczno-
-politycznej. rozważane są także polityczne implikacje wszel-
kiej sztuki — pojawia się koncepcja, zgodnie z którą w sztuce 

„wszystko jest polityczne”. wreszcie, pada tu propozycja wdro-
żenia takiego modelu funkcjonowania instytucji artystycznych, 
który sprzyjałby urzeczywistnianiu polityczności rozumianej 
jako zawiązywanie i przekształcanie relacji międzyludzkich, 
opartych na wolności, równości i miłości.

część czwarta, Bunt miast, bunt sztuki? Aktywizm, 
samoorganizacja, partycypacja, wspólnota, jest poświęcona 
pytaniu o formy sojuszu — zarówno faktycznego jak i poten-
cjalnego — pomiędzy sztuką i aktywizmem miejskim. sposoby 
uczestnictwa sztuki w „buncie miast” i procesie odzyskiwania 
dobra wspólnego są analizowane w studiach przypadków i re-
lacjonowane „z pierwszej ręki”. Blok ten gromadzi praktyczne 
doświadczenia i wiedzę, wyniesione z konkretnych działań ak-
tywistycznych oraz konfrontacji z uwarunkowaniami życia miej-
skiego we współczesnej Polsce. rozpatrywane są też szanse 
rozwoju artystycznego aktywizmu, szczególnie w kontekście 
sposobów kształcenia, dominujących na polskich uczelniach 
artystycznych, oraz samoorganizacyjnych dążeń tutejszych 
środowisk artystycznych. otwartym pytaniem pozostaje zdol-
ność wyjścia artystów i artystek poza partykularny interes gru-
powy i zwrócenia się w stronę solidarności ze społecznościami 
miejskimi oraz szeroko rozumianym światem pracy.

część piąta, Czy sojusz sztuki i nauki jest możliwy? 
Wokół idei artystycznej produkcji wiedzy, dotyczy perspek-
tyw współpracy między sztuką a sferą nauki, techniki i eduka-
cji. studia przypadków i doświadczenia wyniesione z własnych 
praktyk twórczych oraz edukacyjnych, służą tu jako podstawa 
rozważań nad korzyściami, jakie może przynieść zbliżenie pola 
artystycznego i naukowo-technicznego oraz wymiana charak-
terystycznych dla nich sposobów działania. wskazywane są 
warunki niezbędne do zaistnienia tego rodzaju współpracy; 
dużo miejsca zajmują też analizy różnorakich przeszkód, utrud-
niających lub uniemożliwiających jej zaistnienie. najszerszym, 
wspólnym horyzontem zebranych tu tekstów pozostają rozwa-
żania nad konsekwencjami społecznymi, do jakich może pro-
wadzić wzajemne otwarcie się na siebie sztuki i nauki.

ostatnia część, zatytułowana: Władza realna czy sym-
boliczna? Instytucja artystyczna jako narzędzie zmiany 
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społecznej, podejmuje wątki dotyczące instytucjonalne-
go kontekstu sztuki, które wcześniej wielokrotnie pojawia-
ły się w książce. chodzi przede wszystkim o rozwój praktyk 
aktywistycznych, prowadzonych pod egidą muzeów, galerii 
i centrów sztuki, które dążą do wspomagania artystycznego 
aktywizmu lub same inicjują i angażują się w projekty spo-
łeczne. odnajdziemy tu zarówno wypowiedzi o charakterze 
programowym, budowane z perspektywy osób pracujących 
w instytucjach sztuki, jak i krytyczne analizy funkcjonowania 
instytucjonalnego aktywizmu. analizie poddawane są typy 
władzy i kompetencji w zakresie aktywizmu społecznego, ja-
kimi mogą dziś dysponować polskie instytucje kultury i sztu-
ki, a obok nich — trudności, jakie powstają, gdy dochodzi do 
realnej konfrontacji instytucjonalnego aktywizmu ze świa-
tem społecznym. Formułowane są też postulaty, które mogą 
posłużyć do konstruowania przyszłych programów działań 
artystyczno-społecznych.

Jako moderator cyklu spotkań i redaktor książki, swój  
głos w toczącej się dyskusji i swój wkład w proces przepraco- 
wywania skuteczności sztuki zawarłem w Posłowiu. wątkiem 
przewodnim tekstu zamykającego tom jest potrzeba dzia-
łań, które wpisywałyby się w to, co nazywam „polityką redys- 
trybucji”.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w orga-
nizację i realizację cyklu spotkań oraz przygotowanie książki. 
uczestnikom i uczestniczkom paneli dyskusyjnych oraz autor-
kom i autorom tekstów — za przyjęcie zaproszenia do udzia-
łu w projekcie. Publiczności — za zainteresowanie tematyką  
spotkań. specjalne podziękowania za to, że projekt ten mógł 
w ogóle dojść do skutku, przekazuję zespołowi Muzeum sztuki  
w łodzi, w szczególności Jarosławowi suchanowi, Małgorza-
cie Ludwisiak, aleksandrze Jach, Danielowi Muzyczukowi,  
Pawłowi Politowi, Ewie Jędrzejczak, Beacie Bocian, Przemy- 
sławowi Purtakowi i łukaszowi Janickiemu. Za redakcję ję- 
zykową tekstów dziękuję Kasi Kuzborskiej, a za projekt i skład  
książki — Joannie Jopkiewicz i Pawłowi ł. Borkowskiemu  
z Grupy Projektor.

osobne podziękowania kieruję do wszystkich anga-
żujących się w działania, jakim poświęcona jest ta książka.


