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Przestrzenie komunikacyjne Performance art
 

 
    Performance art jest kierunkiem, który można usytuować gdzieś pomiędzy 
sztukami wizualnymi, wykonawczymi, teatrem a formami agitacyjnymi. Jest to 
gatunek intermedialny, absolutnie nieuwarunkowany i wymykający się próbom 
całościowych definicji.

Sztuka performansu jest szczególnie atrakcyjna z perspektywy teorii 
widowisk, jako dyscyplina badająca graniczne punkty możliwości wykonawczych, 
transparentność ról społecznych, akty transgresyjne, teatralizację i wirtualizację 
codzienności. Performans to niewątpliwie sztuka teorii. Dyscyplina auto-
referencyjna, której istota polega na nieustannym redefiniowaniu własnych 
paradygmatów.

Peggy Phelan wymienia trzy historyczne tradycje performance art, które 
wspólnie tworzą jedną pełną narrację. Według Phelan performans wyrasta z:

1) historii teatru – pojawił się jako kontrapunkt dla realizmu
2) historii sztuk plastycznych, szczególnie malarstwa z jego performatywnym   

zwrotem po action painting Jacksona Pollocka
3) współczesnej antropologii, performans prezentuje powrót do poszukiwań 

związanych z cielesnością, somatycznością, typowych dla praktyk szamańskich, 
jogińskich oraz działalności uzdrowicieli (healing arts)1. 

Przy analizowaniu modeli komunikacyjnych performansu należy zatem 
posługiwać się kategoriami i terminami z zakresu współczesnej teatrologii, historii 
i teorii sztuki wizualnej, antropologii oraz psychologii. 

Artyści performance art rzadko wykorzystują mowę jako środek komunikacyjny 
w trakcie wystąpień. Anthony Howell podkreśla, że ważnym jest, aby performans 
stał się unmixed medium2 i posługiwał się wyłącznie „mimicznym językiem akcji” 
(podobnie jak dzieje się to w przypadku wielu teatrów eksperymentalnych, które 

1 P. Phelan: On Seeing the Invisible: Marina Abramović’s The House with the Ocean View, w: A. Heathfield 
(red.): Live Art and Performance, Nowy York 2004, s. 21.
2 Por. A. Howell: The Analysis of Performance Art, Northampton 2002, s. 155.
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zrezygnowały ze słowa mówionego). Wykształcenie własnego „języka akcji” jest 
konieczne dla zaznaczenia odrębności performance art od innych form sztuki.  
W konwencjonalnym teatrze działania aktorów stają się często „akompaniamentem” 
do mówionego tekstu. Nagromadzenie mediów w teatrze (mowa, dźwięk, ruch, 
znaki plastyczne, światło itp.) wywołuje niepotrzebny „szum informacyjny”. 
Performerzy redukują środki wyrazu, zaostrzając tym samym ich ekspresyjność, 
badając ich „graniczne” możliwości komunikacyjne i starając się stworzyć formę 
przekazu bezpośredniego. Wobec wielości kodów teatralnych postulują jedno 
medium – język akcji. 

  
Widz i percepcja

Punktem kumulatywnym i energetycznym performansu bez wątpienia jest 
działający performer. Jednak to nie artysta jest najważniejszym elementem 
struktury performansu – tylko widz, wobec którego performer kształtuje swoją 
wypowiedź.  

W 1977 roku Dan Graham zaprezentował swoją nietypową akcję zatytułowaną 
Performance, Audience, Mirror. Artysta posadził publiczność na krzesłach  
w ciasnej sali. W miejscu, gdzie w tradycyjnym teatrze powinna znaleźć się scena 
umieszczone było lustro, które zajmowało całą szerokość ściany. W ten sposób 
widzowie obserwowali swoje lustrzane odbicia zamiast akcji performansu. Graham 
stojąc przed publicznością, zwrócony ku niej twarzą, rozpoczął od szczegółowego 
opisywania swoich spostrzeżeń dotyczących wyglądu i zachowania zebranych 
widzów. Następnie odwracając się do publiczności tyłem, a twarzą do lustra 
powtórzył opis swoich spostrzeżeń, ale tym razem obserwowanym obiektem było 
odbicie widowni w lustrze. Intencją Grahama, której podłożem były inspiracje 
teatralnymi teoriami Bertolda Brechta, było wzbudzenie świadomości widza. 
Zwrócenie uwagi widowni na jej obecność i w ten sposób rozszerzenie kontekstu 
performansu, w którym oglądający stawali się równocześnie oglądanymi. 
Kształtowany w ten sposób widz, zdaniem artysty, powinien osiągnąć stopień 
„czystej percepcji”, polegającej na posiadaniu pełnej świadomości ról widza 
i performera oraz poczuciu ich transparentności. Publiczność zmuszona do 
obserwacji samej siebie automatycznie reagowała na wszystkie zachodzące 
zmiany. Ten, kto odważył się wykonać jakiś ruch skupiał na sobie wzrok innych  
i przyjmował funkcję performera na tak długo, aż nie doszło do kolejnej zmiany. 

Wpływ niemieckiego reformatora teatru na kształt performatywnych strategii 
komunikacyjnych nie kończy się na eksperymentach Grahama. Amelia Jones 
podkreśla brechtowskie inklinacje w performatywnej praktyce feministycznej. 
Awangardowa teoria Brechta pozwoliła na prowokację i przesunięcie widza 
względem oglądanego obrazu. Umożliwiła zwrócenie uwagi publiczności 
na działanie, ale nie pozwolenie jej na identyfikację z iluzyjnymi funkcjami 
reprezentacji. Wykorzystanie tej techniki burzy „teatralną iluzję”, wytrąca 
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widza z poczucia biernego obserwatora i zmusza do opowiedzenia się wobec 
prezentowanej akcji. „Efekt Brechta” umożliwia widzowi odgrywanie aktywnej 
roli w kulturze poprzez bezpośredni wpływ na zastaną sytuację3.

Takie zjawisko dobrze ilustruje praktyka teatralna Augusto Boala. Koncepcja 
Teatru Niewidzialnego, która jest rozwinięciem myśli Brechta, polega na aktywnym 
zaangażowaniu widza. „W Teatrze Niewidzialnym widz zostaje przemianowany  
w protagonistę akcji: «spekt-aktora», nie będąc tego świadomym. Jest protagonistą 
rzeczywistości, którą ogląda, ponieważ nie wie o jej fikcyjnym pochodzeniu. 
Dlatego istotne jest, żeby pójść dalej i sprawić, by publiczność uczestniczyła w 
działaniu dramatycznym w pełni świadoma powodów”4. Teatr Boala nie jest 
zjawiskiem formalnie odległym praktyce performance art, oprócz zbieżnych 
technik formalnych i wykonawczych oba zjawiska oscylują wokół tych samych 
wyznaczników estetycznych. Z tego też względu słuszne wydaje się sięgnięcie po 
przykład Teatru Niewidzialnego dla scharakteryzowania „modelowego widza” 
sztuki performansu. 

Anthony Howell zauważa, że tradycyjny teatr oparty jest na układzie 
woyerystycznym, widz niejako „podgląda” aktorów w czasie gry. Jest to jednak 
tylko rodzaj umowy, ponieważ publiczności dostępne jest tylko to, co dzieje się 
na scenie, czyli ogląda (podgląda) tylko to, co wolno jej zobaczyć. Prowadzi to do 
odizolowania widowni od aktorów i akcji scenicznej. Układ ten można nazwać 
asymetrycznym, gdyż komunikacja jest w przeważającej części jednostronna 
– skierowana do widza. Modelowy performans charakteryzuje się układem 
symetrycznym, czyli takim, w którym komunikacja odbywa się w obie strony. 
Anthony Howell nazywa ten układ – homeostatycznym5. Podstawą działania 
performansu jest utrzymywanie homeostazy, czyli regularnej pracy „organizmu” 
poprzez spójność wszystkich elementów akcji. Szczególne znaczenie ma tutaj 
relacja performer – widz, która jest ogniwem wymiany komunikatów.

Podobny pogląd prezentuje Peggy Phelan, pisząc, że teatr w kulturze Zachodu 
funkcjonuje na zasadzie „relacji zależności”, polegającej na wywoływaniu 
pożądania opartego i symulowanego przez pozorną nierówność pomiędzy 
aktorem a „cichym widzem”6. Ten system podległości jest często wykorzystywany 
i przełamywany przez performerów. 

Relacja zależności była tematem performansu Rhythm 0 Mariny Abramović, 
wykonanego w 1974 roku w neapolitańskiej galerii Studio Morra. Abramović 
rozłożyła na stole przykrytym białym obrusem siedemdziesiąt dwa przedmioty 
(między innymi: szminkę, różę, widelec, perfumy, łyżkę, świecę, lustro, szalik, 
kapelusz, książkę, pistolet, naboje, wino, miód, sól, cukier, chleb, gazetę, płaszcz, 

3 Por. A. Jones: Body Art. Performing the Subject, Minneapolis, Lonyn 1998, s. 24-25.
4 A. Boal, cyt. za: T. Kubikowski: Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości, Warszawa 
2004, s. 40.
5 Por. A. Howell: op. cit., s. 53-57.
6 Por. P. Phelan: Unmarked, the politics of performance, Londyn, Nowy York 2005, s. 163.
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skalpel, łańcuch). Wydała oświadczenie, że oddaje się w ręce publiczności, która, 
jak tylko chce, może wobec niej używać przedmiotów ze stołu. Dodała, że bierze 
całą odpowiedzialność za to, co się stanie w trakcie performansu. 

W toku performansu artystce zdjęto marynarkę, skrępowano ją płaszczem, 
przeniesiono na stół, związano łańcuchem, obsypano płatkami róż. W trzeciej 
godzinie pozbawiono ją ubrania, zaciśnięto dłoń na róży, tak by kolce wbijały 
się w skórę. Następnie różę wbito w jej klatkę piersiową. W dłoń performerki 
włożono nabity pistolet. Dłoń z pistoletem przystawiono do skroni. W czasie 
trwania performansu wyróżniły się dwie grupy publiczności. Jedna broniła 
Mariny Abramović przed napastliwością drugiej. Grupy, które wyłoniły się  
w czasie trwania Rhytmh 0 najprościej można nazwać – oprawcami i obrońcami. 
Pomimo tego, że występ Abramović „zakontraktowano” do godziny drugiej  
w nocy, performans został przerwany znacznie wcześniej przez zaniepokojoną 
przebiegiem akcji część publiczności. Agresja stała się przyczyną okaleczeń ciała 
performerki biernie poddającej się wszystkim „inicjatywom” oprawców. Empatia 
obrońców determinowała ich zachowanie, polegające na ochranianiu Abramović 
przed okaleczeniami i poniżaniem. Od czasu Rhytmh 0 artystka rozpoczęła 
cykl wystąpień, które sama określa mianem performansów „współuczestnictwa 
publiczności”. 

Performansem o analogicznej strukturze do Rhytmh 0 był Cut Piece Yoko 
Ono. Wykonany w roku 1964 w Kyoto (powtórzony w 1966 roku w Londynie 
na sympozjum Destrukcja w sztuce) performans jest przykładem badania relacji 
zależności powstającej pomiędzy widzem a wykonawcą akcji. Klęcząca na 
scenie Yoko Ono wiernie poddawała się działaniom publiczności, która przy 
użyciu nożyczek sukcesywnie odcinała po fragmencie jej ubioru. Dokumentacja 
filmowa akcji przedstawia artystkę, na twarzy której widać zdenerwowanie 
i zakłopotanie. Widzowie podobnie jak w Rhythm 0 podzielili się na grupy: 
ofensywną i defensywną. Wyraźnym punktem granicznym performansu stało się 
zachowanie „prywatności” artystki. Zawstydzona Ono, zakrywająca rękami swoje 
piersi i biernie poddająca się kolejnym agresywnym działaniom widzów, stała 
się obiektem seksualnym. Performans zakończył się po interwencji defensywnej 
części publiczności, w której nad chęcią destrukcji zwyciężyła empatia. 

Zdekonstruowana przez Yoko Ono relacja widz – performer ujawniła 
podskórne zależności rządzące tym związkiem. Bierność performera wyzwalała 
u widzów agresję i uzewnętrzniała społeczne relacje „oprawców” i „obrońców”, 
a także kulturowy model kobiety, jako przedmiotu seksualnego pożądania. 
Bierność performera wobec podejmowanych przez publiczność inicjatyw i pełne 
zaangażowanie widza w strukturę performansu, prowokowanie go do czynnego 
udziału, wywoływało agresję. Przyzwyczajona do pasywności widownia czuła się 
niekomfortowo w sytuacji zamiany ról. 

Performans jest formą interaktywnej przestrzeni komunikacyjnej. Rebecca 
Schneider podkreśla, że podstawową funkcją performansu jest eksplorowanie 



104 Michał Krawczak

dynamiki dwukierunkowej przestrzeni pomiędzy „mną a innym”, „przedmiotem  
a podmiotem”, „panem a niewolnikiem” lub innych systemów społecznych znaczeń. 
Poprzez ujawnianie zależności i ról społecznych budowana jest „świadomość 
perspektywy postrzegania”. Postulat „czystej percepcji” zakłada świadomość 
widza i zasadza się na twierdzeniu – „widz widzi, że obserwuje”7. Tego typu 
eksploracja przestrzeni percepcyjnych jest rodzajem postbrechtowskiej analizy, 
uzupełnionej praktyką transgresji ról społecznych, płciowych i tożsamościowych. 
Komunikacja performansu to ciągły proces zbliżania się do widza, nawiązywania 
intersubiektywnego kontaktu, zapożyczania tożsamości, wymiany ról scenicznych  
i społecznych, a następnie silne dystansowanie widza wobec zarysowanej sytuacji. 

Aktywność widza w performansie nie jest jednoznaczna z włączaniem 
go w bezpośrednią strukturę działania. Znaczna część pokazów ma budowę 
hermetyczną, a rola widza ogranicza się do zaznaczenia jego obecności jako 
świadka zdarzenia. 

W 1971 roku, w galerii F Space w Los Angeles, Chris Burden wykonał swój 
„najgłośniejszy” performans – Shoot. W czasie akcji artysta na własną prośbę 
został postrzelony z karabinu w lewę ramię z odległości niespełna pięciu metrów.

Burden parokrotnie narażał własne zdrowie i życie wykonując niebezpieczne 
performanse. W 1972 roku w czasie akcji Deadman kładł się w nocy na 
autostradzie owinięty w ciemny brezent. W 1973 roku wykonał Doorway to 
Heaven, stojąc w drzwiach własnego studia krzyżował na swojej klatce piersiowej 
dwa kable elektryczne, wywołując zwarcie i narażając się na porażenie. Artysta 
nie dbał o szczegółową dokumentację fotograficzną czy filmową wykonywanych 
performansów. Istniejące zapisy są bardzo złej jakości, wykonane często ręką 
przypadkowego amatora. Istotne jest jednak to, że zawsze zabiegał o bezpośrednich 
świadków, którzy mogliby potwierdzić autentyczność dokonanego czynu. Taki 
status widza przypomina bardziej rolę świadka wypadku drogowego, a nie 
widza zdarzenia o charakterze artystycznym. „Naoczność” jest istotną kategorią 
szczególnie w performansach, których główną strategią są działania autoagresyjne. 
Publiczność niejako „autoryzuje” performans poprzez swoją obecność. Ponadto, 
często świadkami tego typu zdarzeń stają się osoby przypadkowe, nie zawsze 
świadome intencji artystycznych performera. W ten sposób widz, którego 
obecność uwiarygodnia przeprowadzoną akcję, równocześnie jest postawiony  
w rolach: świadka i ofiary performansu. 

Rosyjski performer, Oleg Kulik, w cyklu Zoofrenii przyjmował rolę różnych 
zwierząt: ptaka – wyskakując z okna kamienicy, cielaka – chodząc ze swoim 
zwierzęcym alter ego uwiązanym do siebie po ulicach miasta, małpy – biegając 
po klatce w zoo i, ze szczególnym zamiłowaniem, psa. Wiele osób, które miały 
okazję zobaczyć jego performanse, nie zdawało sobie sprawy z artystycznego 
charakteru tego działania. W ten sposób publiczność przeobrażała się w czasie 
akcji z przypadkowego świadka zdarzenia w świadomego widza. 

7 Por. R. Schneider: The explicit body in performance, Londyn, Nowy York 2005, s. 22 i 130.
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Peggy Phelan i Rob La Frenais należą do grupy krytyków, którzy usilnie 
przekonują, że zaangażowane uczestnictwo w procesie artystycznym prowadzi do 
doświadczenia katartycznego, oczyszczenia zarówno performera jak i widzów. La 
Frenais sugeruje, że prawdziwy performans jest definiowany przez „«przestrzeń 
entropii», niezamkniętą i odmawiającą krystalizacji”8, z kolei Phelan podkreśla, 
że istotą performansu jest „nieobecność, raczej niż utrwalenie, bezśladowość  
i ocenianie wartości tego, co zostało zagubione. Performans wskazuje możliwość 
rewaloryzacji pustki. Zanurza się chwilowo w wizualności, w «obciążonej 
maniakalnie teraźniejszości» – i znika w pamięci”9. Podobnie myśli Anthony 
Howell, który potwierdza, że w performance art zachodzi zjawisko analogiczne do 
teatralnego katharsis i polega ono na „identyfikacji z nieświadomością generowaną 
przez grupę”10. Efekt ten, w przeciwieństwie do zjawiska teatralnego, może być 
przeżywany przez widownię wyłącznie indywidualnie, a nie we wspólnocie. 

Howell zwraca też uwagę na specyfikę percepcji sztuki akcji. Pomimo, że 
performans jest sztuką „rozwijającą się w czasie”, to inaczej niż w teatrze, gdzie 
widz zmuszony jest podążać za grą, percepcja performansu powinna mieć 
charakter kontemplatywny. Performans należy „czytać” nielinearnie jak obraz lub 
rzeźbę11. 

podmiot i przedmiot

W kulturze euroamerykańskiej takie sztuki jak teatr, pantomima, balet czy taniec, 
posiadają ugruntowaną pozycję. Opanowanie warsztatu każdej z tych dziedzin 
polega na perfekcyjnym wyćwiczeniu ruchów własnego ciała. Podporządkowanie 
ciała świadomej woli artysty prowadzi do ekspansji modelu kartezjańskiego. 
Charakteryzuje się on tym, że cogito sprawuje nadrzędną rolę nad nieświadomą, 
spontaniczną ekspresją ciała. Manifestacja psychiki poprzez ciało ma wymiar 
ograniczony – jeśli jest kontrolowana przez racjonalne cogito. Podświadomość 
może uzewnętrzniać się wyłącznie przez działania niekontrolowane, irracjonalne 
(pozbawione namysłu). Niezbędny warsztat aktorski, którego środkami są takie 
elementy jak: opanowanie katalogu gestów, sposób poruszania się po scenie, 
mimika twarzy, interpretacja tekstu dramatycznego, służą grze, budowaniu 
na scenie doskonałej iluzji. Prowadzi to do syndromu podwójnej tożsamości. 
Przywdziewanie maski, przyjmowanie roli kogoś innego, a nawet tymczasowe 
bycie kimś innym wymusza na aktorze zdystansowanie się wobec własnej 
fizyczności. Na scenie ciało aktora nie jest jego ciałem, ale także postać nie jest 
aktorem. Nawetjeśli uda się ten dystans zmniejszyć poprzez silne utożsamienie się 
z rolą, jest to wyłącznie zabieg „techniczny”, którego celem jest lepsza, pełniejsza 

8 T. Warr, A. Jones: The Artist’s Body, Londyn, Nowy York 2000, s. 14.
9 P. Phelan: op. cit., s. 148. 
10 A. Howell: op. cit., s. 170. 
11 Por. Ibidem, s. 10. 
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kreacja oraz powiększenie efektu iluzji scenicznej.
Artyści performatywni, unieważniając tradycję teatralnego postrzegania 

ciała, traktują człowieka jako jedność psychofizyczną. W ten sposób wyrażają 
bunt przeciwko kulturze zachodniej, przeciwko kulturze „binarnego terroru”12 
opisowych kategorii społecznych (dusza – ciało, mężczyzna – kobieta, biały – 
czarny, sztuka – nie sztuka).

Taki sposób definiowania człowieka pozwala uniknąć paradoksu podwójnej 
tożsamości, sztuce odebrać status iluzji i wprowadzić ją w rzeczywistość, 
czyniąc elementem codzienności. Performance art burzy ideę hermeneutycznej, 
esencjalistycznej osobowości, którą Amelia Jones nazywa „podmiotem 
kartezjańskim”. Miejsce cogito artysty ekstrapolowanego na dzieło sztuki zajmuje 
artysta jako twórca i tworzywo, podmiot i przedmiot.

W performansie w miejscu ciała reprezentowanego (tradycyjnie przez obiekt 
sztuki) pojawia się ciało prezentowane, które jednocześnie jest obiektem percepcji. 
Sprzężenie postaw: ciała jako obiektu sztuki i sprzeciwu wobec uprzedmiotowienia 
ciała (często jeszcze potęgowanego przez destrukcję ciała) jest głównym węzłem 
dramatycznym performansu.

Rozdarcie osoby performera pomiędzy przedmiotem a podmiotem Rebecca 
Schneider określa mianem: „przedmiotu auratycznego”. Performer (przedmiot  
i podmiot) widowiska jest punktem centralnym, kumulującym wzrok 
publiczności na swoim solowym działaniu. „Skoro nastąpił kryzys przedmiotu, 
artyści porzucili go – jako siedlisko dzieła – i zgromadzili się pod szyldem 
performansu. Pod tym szyldem, właściwym siedliskiem dzieła stała się przestrzeń 
pomiędzy przedmiotem a jego twórcą, przedmiotem a widzem, przedmiotem  
i wszelkim jego kontekstem. (…) Przestrzeń pomiędzy widzem a tym, co widzialne 
odpowiada tańcowi i teatrowi, gdzie wszelki wytwór głębiej tkwi w procesie,  
w działaniu, w wymianie niż w dającym się formalnie wyodrębnić przedmiocie. 
Solowy artysta tworzący sztukę sam stał się zatem przedmiotem auratycznym. 
Wkroczył (być może tanecznie) na miejsce przedmiotu i uratował źródłowość, 
oryginalność i autentyczność poprzez niepowtarzalną i niedostępną naturę swego 
dokładnego, ludzkiego gestu – swego aktu solowego”13.

Szukając wyrazistych przykładów reizacji ciała performera wśród prac  
z ostatnich kilku lat, warto zwrócić uwagę na performans Armadillo for Your Show 
Olega Kulika, pokazany w londyńskiej galerii Tate w roku 2003. Nieruchome ciało 
performera, którego cała powierzchnia została pokryta drobnymi, odbijającymi 
światło lusterkami, obracało się wokół własnej osi na platformie zawieszonej 
pod sufitem galerii. Skierowane na artystę reflektory dopełniły zamierzony efekt 
– Kulik był żywą kulą dyskotekową. Prezentacji towarzyszyła muzyka taneczna, 

12 Por. R. Schneider: op. cit., s. 13.
13 R. Schneider, cytat za: R. Schechner: Performatyka. Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wrocław 2006, s. 185.  
Por. R. Schneider: Solo Solo Solo, w: G. Butt (red.): After Criticism, New Responses to Art and Performance, 
Oxford 2005, s. 21-47.
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kolorowe efekty świetlne oraz unoszący się w powietrzu dym. Przez cały czas 
Kulik pozostawał w niezmiennej pozycji, dość niewygodnej i wymagającej siły 
fizycznej, sprawiał wrażenie postaci zatrzymanej w tańcu. 

Galeria Tate, w roku 2003, była także miejscem innego niezwykłego 
performansu, Franko B wykonał tam I Miss You!. Przestrzeń galeryjna została 
przemianowana na tę okazję w oświetlony wybieg wykorzystywany w czasie 
pokazów mody. Nagie ciało artysty pokryte było białą farbą, w miejscu zgięcia łokci 
Franko B miał powbijane igły chirurgiczne. W ten sposób trasa wykonywanego 
przez performera catwalku znaczona była krwią kapiącą z ramion. Oszczędna  
w środkach akcja koncentrowała się wokół powolnego spaceru artysty po wybiegu.

Artyści performatywni doprowadzili do zespolenia przedmiotu i podmiotu 
sztuki. Ontologia obiektu sztuki w performansie zawiera się w integralności 
tego obiektu. Performer pełni równocześnie funkcję signifié i signifiant. Artysta 
nawiązuje bezpośredni (niezapośredniczony przez obiekt sztuki) kontakt  
z widzem. Performans jest działaniem „prawdziwym” i w czasie rzeczywistym, 
nie ma znamion reprezentacji. Rzeczywistość w strukturę performansu 
implikowana jest poprzez żyjące ciało. Można przyjąć za Łukaszem Guzkiem, że 
„każdy performans siłą faktu (bądź z natury rzeczy) jest o człowieku, jest sztuką 
zantropologizowaną”14. W przestrzeni jawnego działania performans uwydatnia 
teatralną (performatywną) warstwę codziennych czynności. Performer świadomie 
wykonując jakąś czynność, nadaje działaniu wartość mikrorytuału spełnianego 
wobec siebie i publiczności. Pełne zaangażowanie i skupienie swojej uwagi na 
wykonywanym działaniu prowadzi do momentu, w którym u performera zanika 
świadomość zewnętrznego świata, a sam artysta stapia się z tym, co robi. 

Mihaly Csikszentmihaly, badając doświadczenia zabawy, nazwał ten stan: 
„flow” („przepływ”). „Optymalnym stanem doświadczeń wewnętrznych jest taki, 
w którym w świadomości panuje porządek. Zachodzi to wówczas, kiedy energia 
psychiczna – lub uwaga – jest zainwestowana w realne cele, i kiedy umiejętności 
są odpowiednio dopasowane do możliwości działania. (…) W stanie przepływu 
działania następują po sobie zgodnie z wewnętrzną logiką, która raczej nie 
potrzebuje interwencji ze strony samego aktora [performera]. On jej doświadcza 
jako jednolitego przepływania od jednej chwili do drugiej, przy pełnym panowaniu 
nad swoimi czynami i bez zbytniego rozróżnienia między sobą a środowiskiem, 
bodźcem a odzewem, przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Przepływ jest 
tym, co nazwaliśmy «doświadczeniem autotelicznym»”15. 

Richard Schechner zaznacza, że ludzie w stanie „przepływu” „mogą mieć 
świadomość swoich działań – ale już nie tej świadomości. Ich uczucia są 
podobne do doświadczanych w stanie transu i do «oceanicznego» doświadczenia  
w rytuałach. (…) Zarazem «przepływ» może być skrajną samoświadomością, jeśli 

14 Ł. Guzek, cyt. za: M. Jankowska: Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973 –1994. 
Historia, artyści, dzieła, Warszawa 2004, s. 163.
15 M. Csikszentmihaly, cyt. za: R. Schechner: op. cit., s. 118.
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w pełni panuje nad aktem zabawy. Te dwa z pozoru sprzeczne aspekty przepływu 
są w istocie tym samym. W każdym przypadku roztapia się granica między 
wewnętrznym «ja» psychicznym a spełnianą właśnie czynnością”16. 

Przestrzeń jawnego działania jest uzewnętrznieniem pola psychicznego 
performansu. Istotą jawnego działania nie jest wykonanie określonej pracy 
fizycznej czy też doprowadzenie własnego organizmu do kresu sił, ale 
spotkanie z „wewnętrznymi duchami”. Peggy Phelan wyjaśnia, na przykładzie 
szekspirowskiego Hamleta, że to, co w renesansie pojawiało się w dramacie 
pod postacią duchów, w świecie postpsychoanalitycznym określa się mianem 
symptomów podświadomości17. W ten sposób performance art istnieje 
pomiędzy realnym, fizycznym znaczeniem „performującego” ciała a psychicznym 
polem doświadczenia, które w swojej istocie jest pojedyncze i jednorazowe. 
Gest performatywny (akcja w przestrzeni działania jawnego) swoją strukturą 
przypomina figurę pars pro toto. Uwidoczniony gest jest tylko fragmentarycznym 
znakiem przestrzeni wewnętrznej performansu.

doKUmeNtacja perFormaNce art

Performans jest, podobnie jak teatr, działaniem o charakterze efemerycznym –  
a więc chwilowym, nietrwałym. Teatr jest formą procesualną, której strategia polega 
na prezentacji serii wykonań jednego spektaklu. Performans jest pojedynczym 
zdarzeniem, wobec tego artyści dokonują intencjonalnego utrwalenia widowiska 
w dokumentacji lub pamięci widza-świadka.

W przeciwieństwie do teatru, performans – nie musi odbywać się przed 
publicznością, wystarczy, że zostanie upubliczniony za pośrednictwem 
sporządzonej dokumentacji. Fotografie, nagrania wideo i opisy są formą 
komunikującą performera z szerokim gronem odbiorców. Dokumentacja 
jest rodzajem „społecznego obiegu” tej sztuki. Szczególna dbałość artystów 
o sporządzenie rzetelnej i profesjonalnej dokumentacji (najczęściej w formie 
fotograficznej lub nagrania wideo) z wykonywanych akcji, skłania do refleksji nad 
tym fragmentem działalności artystycznej. 

Peggy Phelan uważa, że performans istnieje tylko w teraźniejszości, nie może 
zostać zatrzymany, nagrany czy udokumentowany. Każda taka forma jest już tylko 
„reprezentacją” performansu i istnieje w zupełnie innym wymiarze niż formy 
sztuki żywej.

Performans i fotografia są indeksami (nie istnieje oryginalny gest, do którego 
mógłby się odwoływać indeks). Performans oraz dokumentacja (filmowa, 
fotograficzna) są prezentacją samych siebie. Pomimo takiej pozornej rozdzielności, obie 
sztuki są od siebie zależne. „Performans potrzebuje fotografii do potwierdzenia 
faktu «odbycia się»; fotografia potrzebuje wydarzenia performatywnego jako 

16 Richard Schechner: op. cit., s. 118.
17 Por. P. Phelan: op. cit., s. 114-115.
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ontologicznej «kotwicy» swojej indeksalności”18 – pisze Amelia Jones.
Hayley Newman, angielska performerka i teoretyk sztuki żywej, zwraca uwagę 

na fotografię jako czynnik „formalizujący performans”: „Zaczęłam interesować 
się przestrzenią zwrotną pomiędzy performowaniem i jego konwencjonalnymi 
reprezentacjami w pozostałych artefaktach: filmie, wideo, tekście i szczególnie 
fotografii. Zdziwiło mnie, że performanse, które były wydarzeniami chaotycznymi 
lub ad hoc, w procesie dokumentacji stawały się sformalizowane”19. Proces 
transferencji (przetransponowania) akcji w fotograficzny obraz akcji jest 
zabiegiem delimitującym. Performans jako byt o nieustalonych granicach, płynny   
i nie poddający się próbie całościowej definicji w dokumentacji, staje się obrazem 
„w konwencjonalnej ramie”, obrazem poddającym się analizie teoretycznej.

* * *

Przestrzeniami komunikacyjnymi performance art są zarówno pola 
doświadczeń zbiorowych, jak i prywatnych. Są to przestrzenie: zewnętrzne  
i wewnętrzne, społeczne i prywatne, zbiorowe i indywidualne. Celem performansu 
jest komunikowanie się z nieświadomością zbiorową, ale także z własną 
psychicznością. 

Performans jest świadomą wypowiedzią w przestrzeni publicznej. Jak pisze 
Guillermo Gómez-Peña „performans jest formą aktywizmu artystyczno-
politycznego”, a rolą performera nie jest poszukiwanie odpowiedzi, ale stawianie 
pytań: „naszą pracą jest otwieranie puszki Pandory dzisiejszych czasów – rozbijanie 
jej w środku galerii, teatru, ulicy, przed kamerą – i pozwalanie demonom uciec. 
Inni, którzy są lepiej przygotowani – aktywiści i akademicy – będą musieli sobie  
z nimi poradzić, walczyć z nimi, oswoić lub próbować je wyjaśnić. (...) Celem 
nie jest «polubienie» lub nawet «zrozumienie» performance art, ale pozostawienie 
osadu w duszy widza”20.

18 A. Jones: op. cit., s. 37. 
19 H. Newman: Connotations – Performance Images (1994-1998), w: Live Art and…, s. 168.
20 G. Gómez-Peña: In Defence of Performance Art, w: Live Art and..., s. 79.


