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PRZEDMIOT KONFERENCJI

Przedmiotem konferencji jest rola artysty oraz krytyka w ich funkcji ocennej i związane z nią pytania:
Czy wartości intelektualne jakie bez wątpienia niesie każda twórczość artystyczna znajduje faktyczne odzwierciedlenie w nowej
rzeczywistości ekonomicznej?
W jaki sposób kreowane są wartości na krajowej scenie artystycznej?
Jaki jest mechanizm zapewnienia egzystencji artyście?
Jaka jest właściwa rola krytyki we współczesnym świecie sztuki?
Czy tworzenie wartości plastycznych w sformalizowanej związkowej formie uległo zmianie, czy w ogóle jest taka potrzeba?
Jak młodzi artyści widzą swoją rolę w tych przemianach?
Komercyjny totalitaryzm – fakt, czy mit?
Kombinat sztuki współczesnej – propaganda czy kultura?

Postawmy pytanie najważniejsze:
Kim jest artysta i w dzisiejszym świecie i jaka jest jego rola?

Ważną kwestią dla niniejszej konferencji stanowiła dyskusja panelowa kończąca część wykładową, która pozwoli na „konfron-
tacje” postaw i konstruktywny dyskurs artystów zaproszonych przez nas do wystawy, krytyków, kuratorów, kolekcjonerów oraz
pracowników administracji samorządowej. Czy debata na temat roli artysty w życiu publicznym jest zasadne? Wychodzimy z 
założenia że tak. Stąd owa konferencja...

ROLA ARTYSTY W DOBIE KOMERCJALIZACJI SPOŁECZEŃSTWA

 Debatę o kondycji artysty – o jego roli i misji – zacząć trzeba od próby zdiagnozowania sytuacji, w jakiej przyszło mu 
tworzyć. Należy bez wątpienia spojrzeć na zaistniałą sytuację w szerszym aspekcie. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że dotarcie
do meritum problemu jest trudne, jeśli nie niemożliwe, ale bez wątpienia nasz głos będzie przyczynkiem do szerszej, in spe, środo-
wiskowej dyskusji. Oby z czasem ogólnopolskiej...

 Kultura humanistyczna, zwłaszcza szeroko pojęte sztuki plastyczne, zdominowana jest z jednej strony wartościami ideali-
stycznymi oscylującymi wokół idei non-pro�t, pozwalającej na samospełnienie twórczego „ego”, z drugiej strony zaś wartościami 
rynkowymi których odzwierciedlenie objawia się ekonomicznym spełnieniem. Ponad dwadzieścia lat po transformacji ustrojowej 
nie sposób wytyczyć wyraźnej granicy na polu sztuki pomiędzy „być a mieć”. Zastana sytuacja, którą przyszło nam kontestować, 
skazuje artystów na ciągłe samodookreślanie. Samorządowe organizacje, nie rzadko związane z określonymi partiami polityczny-
mi oraz ich samozwańcza umiejętność kreowania tak zwanej „sztuki potrzebnej” wypacza twórczy kontekst, samoistnie zawęża-
jąc pole artystycznych poszukiwań, za czym idzie przemiana sztuki w przysłowiowe „igrzyska”. Czy w tym aspekcie rede�nicja 
pojęcia sztuki nie ogranicza się tylko niestety do jej biurokratyzacji?

 Kolejny aspekt godny rozważenia to rola krytyka, komisarza, kuratora. Wprowadzając artystę do tak zwanego obiegu, 
otwierając dla niego przestrzeń publiczną krajowych galerii, czy nie zatraca on roli obiektywnego doradcy znającego wymogi 
europejskiego kanonu sztuki? Kanon jako wybór wartości, powinien być aktem de�niującym twórczą tożsamość. Czy zabieg ten 
jest naprawdę czystym i bezkoteryjnym aktem wartościowania, za którym nie stoi interesowny osąd? Czy zamiast doraźnej i mery-
torycznej interpretacji dzieła, nie staje się czasem samozwańczym demurgiem, kreującymi artystę jak przysłowiowy „hipermarke-
towy” produkt? Czy przede�niując swoją rolę nie staje się pozornym edukatorem, dla którego zysk �nansowy, czy medialny
wydaje się jedyną oceną dla jakiejkolwiek działalności?

 Instytucje sztuki – muzea, galerie, centra kultury, etc. posiadające indywidualizowany pro�l, umożliwiający duże pole 
manewru w doborze artystów, a zarazem tkwiący w pułapce własnego programu, gdzie wytyczone ramy nie pozwalają na szersze
otwarcie... Dzisiejsza biurokratyczna struktura instytucji sztuki jest w dużej mierze ograniczana zależnością od zewnętrznych 
funduszy. Czy nie zmienia to jej podstawowej misji? Pozornie wyznaczonej przez Państwo dbającej o rozwój swojego szeregowego
obywatela, ”Państwo opiekuńcze”, rzekomo ukierunkowane na edukacyjno-poznawczą misję, dla której tradycja i tzw. kultura 
wysoka jest najważniejszą przynależnością społeczną. A czy nie jest tak, że owa kultura sprowadzona zostaje do przemysłu 
rozrywkowego? Czy warto pokazywać „uświęconych klasyków” skoro młodemu pokoleniu sukcesywnie zawęża się humanistycz-
ne i artystyczne horyzonty wykształcenia? W takim razie postawić należy pytanie, czego właściwie oczekujemy od instytucji 
sztuki? Co miałaby wspierać, co pokazywać? Czy instytucje sztuki wspierane nomen omen przez Państwo nie rozmijają się szero-
kim łukiem z tzw. Narodowym Projektem Edukacji Kulturalnej?

Sławomir Plewko, Adam Skóra
moderatorzy konferencji



UCZESTNICY KONFERENCJI

Ur. w 1950 roku w Sosnowcu. Artysta malarz, profesor zw. malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prorektor wspo-
mnianej uczelni, prowadzi Pracownię Rysunku i Malarstwa; także poeta i reżyser (autor sztuki „Dom przeznaczony do wyburze-

-
towane na całym świecie w ponad 50 wystawach indywidualnych i 250 zbiorowych, kilkudziesięciu targach sztuki (Art Frankfurt, 
Art Koln, Art Chicago i innych). Jest laureatem kilkadziesięciu nagród i wyróżnień m.in.: I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie 
Malarstwa im. Z. R. Pomorskiego (Katowice 1980), nagrody na X i XV Festiwalu Malarstwa Polskiego w Szczecinie (1980, 1988), 
medale na Ogólnopolskich Wystawach Malarstwa „Bielska Jesień” (Bielsko-Biała 1978, 1980), wyróżnienie na Internationale Kun-
stbiennale „Seetal” w Szwajcarii (1985), nagrodę Miasta Sosnowca za działalność artystyczną za rok 1992. Odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi.

Artysta malarz, poeta, reżyser 

Absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektu-

współczesnym. Kurator wystaw m.in.: Andrzej Węcławski Alfabet znaków, Krzysztof Szymanowicz Przestrzeń pamięci, Stanisław 
Bałdyga, Barbara Sosnowska - Bałdyga, Dialog.

Historyk sztuki, kurator, Muzeum Lubelskie w LublinieANNA HAŁATA

Ur. w 1962 roku. Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Stefana Gierowskiego oraz prof. Ryszarda 
Winiarskiego w 1986 roku. Studia w Kunstakademie Dusseldorf w latach 1987-1988, dyplom w pracowni prof. Günthera Ueckera. 
Od 1988 roku pedagog Akademii Sztuk Pięknych w 
0d 2003 roku profesor Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Prakty-

 
innymi: Galeria Foksal, Arsenał Poznań, CRP Orońsko, CSW Zamek Ujazdowski Warszawa. Publikuje teksty z pogranicza teorii 
i krytyki sztuki, m.in. w pismach: Art Inquiry, Kwartalnik Rzeźby Orońsko, NY Arts Magazine, Contemporary Magazine London, 
Kresy, Exit, Obieg, Res Publica Nowa, Gazeta Wyborcza.

Artysta, teoretyk i krytyk sztuki, ASP Warszawa, KUL LublinSŁAWOMIR MARZEC

Ur. w 1963 roku. Wykładał historię kultury i estetyki na ASP i w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Był redaktorem naczelnym, 
członkiem redakcji, doradcą artystycznym portali internetowych, czasopism poświęconych kulturze. Jest autorem kilkuset ese-
jów, omówień, recenzji i rozmów drukowanych m. in. w „Rzeczypospolitej”, „Znaku”, „Odrze”, „Tygodniku Powszechnych”, „Ży-
ciu”, „Czasie Kultury”. Wydał trzy tomiki poezji. W latach 2006/2011 był kierownikem Redakcji Kultury Alternatywnej i Sztuk 
Wizualnych TVP Kultura. Obecnie jest redaktorem naczelnym magazynu „Arttak-Sztuki Piękne“, publicystą portalu „wPolityce”. 
Członek zespołu „Teologii Politycznej”, członek redakcji „Zeszytów Karmelitańskich”. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, 
w tym: Zamek Opalińskich, Sieraków (2000); Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań (2005); Muzeum Jana Dekerta, Gorzów (2007); 
Muzeum Regionalne, Międzychód (2008); Galeria „Wahadło Foucault” (2009); „Dom Plastyka” Warszawa (2012), „Galeria MM” 
Chorzów (2012).

Artysta malarz, poeta, krytyk sztuki, publicystaMACIEJ MAZUREK

Autorka tekstów i wykładów z zakresu idei sztuki; zajmuje się problematyką neoawangardy XX w. Dyplom na Wydziale Historii 
Sztuki KUL (od 2011 uczestnik seminarium doktoranckiego). Pracuje w Galerii Labirynt w Lublinie (do 2010 Galeria BWA). W la-
tach 2001-2003 była wykładowcą na kierunku „Wiedza o kulturze” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji OIC Poland. Od 2005 
jest członkiem rady programowej Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ”. W latach 2006-2010 była wiceprezesem Lubelskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (obecnie członek zarządu), gdzie współtworzy lubelską kolekcję sztuki współczesnej.

Historyk sztuki, kurator wystawJOLANTA MĘDEROWICZ

Ur. w 1956 roku. Członek ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Twórczo pracuje głównie w technikach rysunkowych, gra-
  

i internetu. Ma za sobą kilkanaście lat pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel plastyki. Od szeregu lat prowa-
dzi działalność popularyzatorską w postaci „spotkań ze sztuką” prowadząc słuchaczy przez wszelkie aspekty głównie malar-
stwa. Bywa zatrudniany w 
w kontekście społecznym. Ma za sobą ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych i udział w wielu prezentacjach zbiorowych 
(głównie poplenerowych).

WŁADYSŁA PITALA

JACEK RYKAŁA

Ur. w 1961 roku. Absolwent Wydziału Rzeźby krakowskiej ASP. Od 2010 roku Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków. Czło-
nek rady programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Dr hab, prowadzi pracownię ,metalu w ASP w Krakowie. Zasiada 
w Radzie Kultury Miasta Tarnowa. Prowadzi autorską pracownię artystyczną w Tarnowie. Jest założycielem grupy artystycznej 
Ruchome Święto. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych w całym kraju. Ważniejsze realizacje monumentalne: pomnik kard. 
St. Wyszyńskiego w Bydgoszczy (1995); pomnik Jana Pawła II w Sopocie (2001); pomnik Jana Pawła II w Dębicy (2005); pomnik 
R. Brandstaettera w Tarnowie (2007 . Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, między innymi za projekt 
pomnika C. Goerdelera w międzynarodowym konkursie w Niemczech, czy za rzeźbę w brązie na XII Międzynarodowym Biennale 
Dantesca w Rawennie oraz konkursach, których wynikiem były realizacje pomnikowe.

JACEK KUCABA Artysta rzeźbiarz, ASP Kraków, prezes Zarządu Głównego ZPAP
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10:00–10:30

10:30–10:40

Rejestracja / kawa

CZĘŚĆ I KONFERENCJI

Rola artysty w dobie komercjalizacji społeczeństwa
Ogólnopolska konferencja

Powitanie  uczestników

10:40–10:50

11:00–11:20

11:20–11:30

11:35–11:55

SŁAWOMIR PLEWKO, ADAM SKÓRA
Wprowadzenie: Rola artysty w dobie komercjalizacji społeczeństwa.

13:20–13:50 Przerwa kawowa

ANNA HAŁATA
W stronę otwarcia. Muzeum Lubelskie między artystą a odbiorcą.

JACEK KUCABA
Pustka jak przepaść - przyciąga. Bluźnierstwo w sztuce.

Dyskusja

11:55–12:05 Dyskusja

12:10–12:30 SŁAWOMIR MARZEC
Cóż po artyście w dobie komercjalizacji?

12:30–12:40 Dyskusja

12:45–13:05 MACIEJ MAZUREK
Koniec świata artystów?

13:05–13:15 Dyskusja

11:00–12:00

12:00–12:30

12:30

Podsumowująca dyskusja panelowa
z udziałem uczestników konferencji.

Zakończenie konferencji

moderatorzy konferencji: Sławomir Plewko, Adam Skóra

Pytania

CZĘŚĆ II KONFERENCJI

14:00–14:20

14:20–14:30

14:35–14:55

16:00–17:30 Przerwa na lunch

WŁADYSŁAW PITALA
Gdy pieniądz mówi, rozum śpi; gdy rozum śpi, budzą się potwory.

JOLANTA MĘDEROWICZ
Rola artysty w dobie komercjalizacji społeczeństwa.

Dyskusja

14:55–15:05 Dyskusja

15:10–15:30 JACEK RYKAŁA
Wszyscy jesteśmy kolegami. Frustracje artystów plastyków w Polsce okresu transformacji.

15:30–15:40 Dyskusja

18:00 FINISAŻ WYSTAWY 17 WSCHODNI SALON SZTUKI
połączony z promocją wydawnictwa okolicznościowego.

12.10.2012 / PIĄTEK

13.10.2012 / SOBOTA






